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دفتر الشروط العامه ومواصفات اQعمNال لOبنيNه تخضع ھذه العمليه للشروط والمواصفات الوارده ب -١

أنNه قNد ويعتبNر مقNدم العطNاء  وا�ستشارات الھندسيه العامه الصادره من المكتب العربى للتصميمات

لNNسنة  ) ٨٩( إطلNNع عليھNNا وعلNNى الNNشروط المكملNNه ووافNNق علNNى العمNNل بمقتNNضاه وإحكNNام القNNانون 

 و=ئحته التنفيذيه وتعدي[ته أساس التعاقد فى ھذه العمليه وذلك بتقديم عطائه فى مظNروفين ١٩٩٨

  .مغلقين إحداھما فنى وا`خر مالى  

بل العطاءات بمكتب قسم العقود بديوان مجلس مدينة العريش لغايNة الNساعه الثانيNة عNشرة ظھNرا تق -٢

 .م ٢٠١٥ / ٢٨/٩يوم ا�ثنين الموافق  

 .ًيوما تسعون يوما من تاريخ جلسة فتح المظاريف ) ٩٠(العطاء سارى المفعول لمدة  -٣

ا بيان مقدار العقد بNصفه عامNه الكميات المبينه بكراسة الشروط والمواصفات تقديريه والغرض منھ -٤

والعبره بما يطلب مNن المقNاول تنفيNذه دون إعتNراض منNه أو المطالبNه بNأى تعNويض وعلNى المقNاول 

لNسنة ) ٨٩(التحقق من صحة المقادير والكميات والرسومات ويطبق على المقاول نصوص القانون 

 ومNاده ٨٧ميات المنفذه مNاده  م و=ئحته التنفيذيه وتعدي[ته وأى مواد مضافه بخصوص الك١٩٩٨

 .م وأى تعدي[ت تطرأ عليه ١٩٩٨ لسنة ٨٩ ال[ئحه التنفيذيه للقانون ٨٢

للمجلس الحق فى رفض أو قبNول أى عطNاءات أو تجزءتNه أو إلغNاء المناقNصه بNدون إبNداء اQسNباب  -٥

 .لمقدم العطاء 

عھNNا وصNNوره مجNNدده مNNن علNNى المقNNاول تقNNديم سNNابقه أعمNNال معتمNNده مNNن الجھNNات الNNسابق التعامNNل م -٦

البطاقNNه الNNضريبيه وبطاقNNه التNNسجيل با�تحNNاد المNNصرى لمقNNاولى التNNشييد والبنNNاء وشNNھادة التNNسجيل 

بمNNصلحة الNNضرائب علNNى المبيعNNات وصNNوره مNNن الNNسجل التجNNارى مجNNدد وصNNوره مNNن عقNNد تأسNNيس 

تحNNاد مNNن ا�) أصNNل(الNNشركه وكNNشف بالمعNNدات ومراكNNز الNNصيانه إن وجNNدت وشNNھادة بيانNNات مؤقتNNه 

 .المصرى لمقاولى التشييد والبناء 

على المقاول تدبير جميع مNواد البنNاء الداخلNه والمNستخدمه فNى العمليNه دون ا�نتظNار Qى تNصاريح  -٧

ودون أن يNNؤثر ذلNNك علNNى مNNدة العمليNNه وأن يNNضع المقNNاول فNNى تقييمNNه لفئNNات البنNNود تقلبNNات اQسNNعار 

 . التنفيذ والضرائب العامه والمبيعات وخ[فه خ[ل مدة

 .م ١٩٩٨لسنة ) ٨٩(أى تأخير عن المده اQصليه للتنفيذ دون مبررات يطبق عليھا القانون رقم  -٨

يعNNين المقNNاول مھندسNNا نقابيNNا متخصNNصا لكNNل عمليNNه منفNNصله مNNديرا للمNNشروع ومتNNضامن معNNه فNNى  -٩

مNدة التنفيNذ ًالمسئوليه ويحضره معه عند التعاقد على أن يقدم إقNرارا با�شNراف علNى العمليNه خN[ل 



جنيھا مبلغ مائتين جنيه يوميا على كل مھندس غير متواجد ) ٢٠٠(وللمجلس الحق فى خصم مبلغ 

 .أثناء سير العمل 

يلتNNزم المقNNاول بتنفيNNذ قNNوانين العمNNل وا�حتياطNNات الNNصحيه والبيئيNNه واQمنيNNه للعمالNNه القائمNNه علNNى  - ١٠

 .التنفيذ 

١١ - Oصالحه لNصر دور  المقاول مسئول عن تدبير المياه الNه ويقتNى نفقتNه وعلNاء بمعرفتNال والكھربNعم

 .المجلس على إعطائه الخطابات ال[زمه لتسھيل مھمته فقط 

من ا�شNتراطات ) ٢٥(تبدأ مدة العمليه من تاريخ إست[م الموقع أو التاريخ المشار إليه بالفقره رقم  - ١٢

        ) .ث[ثة شھور ( العامه ومدة العمليه ھى 

                                                                                   توقيNNNNNNNNع مقNNNNNNNNدم                

 العطاء

 

أى إشتراطات مخالفه لما جاء بدفتر ا�شتراطات وكذلك إشNتراطات المجلNس تعتبNر مرفوضNه قطعيNا  - ١٣

اطات العامNه وللمجلس الحق فى رفض أى عطاء مقترن بNاى إشNتراطات أو تحفظNات تخNالف ا�شNتر

   .والخاصه بإشتراطات المجلس للعمليه

 سNى سNى ١٦٠٠على المقاول تNدبير سNياره ركNوب بNسائقھا بحالNة جيNده = تقNل سNعة محركھNا عNن  - ١٤

وتخNNصص للعمNNل مNNع طNNاقم ا�شNNراف المعNNين مNNن قبNNل المجلNNس فقNNط وتكNNون ھNNذه الNNسياره جNNاھزه 

ى حالة تخلفھا Qى سNبب يNتم خNصم مبلNغ وصالحه ل|ستخدام طوال اQسبوع وطوال النھار يوميا وف

جنيه فقط مائتين جنيه عن كل يوم وذلك �ستئجار سياره علNى حNساب المقNاول أو إسNتخدام ) ٢٠٠(

 .سيارات المجلس وذلك دون إعتراض المقاول 

على المقNاول تجھيNز مكتNب بمنطقNة العمNل حNسب إشNتراطات المكتNب العربNى وتحفNظ بNه نNسخه مNن  - ١٥

NNوره مNNومات وصNNق الرسNNب تطبNNز المكتNNى تجھيNNأخير فNNة التNNى حالNNه وفNNتراطات العامNNش�ن العقNNد وا

 . جنيه عن كل يوم ١٠٠غرامه 

يقوم المقاول بتصميم الخلطات الخرسانيه المسلحه والعاديه وذلك بإستخدام المNواد المحجريNه التNى  - ١٦

م و= يقNل  يNو٢٨ بعNد ٢سNم/  كجNم٢٧٠ينوى إستخدامھا بحيث =يقل إجھاد الخرسانه المسلحه عن 

 يوم كذلك وعلى أ= يقل محتوى المتNر المكعNب ٢٨ بعد ٢سم/ كجم٢٠٠إجھاد الخرسانه العاديه عن 

من الخرسNانات مNن اQسNمنت عمNا ھNو وارد بكراسNة الNشروط والمواصNفات والرسNومات مNع تقNديم 

 نتائج تكسير المكعبات القياسيه الخرسانيه لكل عنصر فى حالة طلب ذلك 

( ل البدء فى إستخدام أى ماده التأكد من ص[حيتھا وذلNك للمNواد المNستخدمه ومنھNا على المقاول قب - ١٧

والتى يتم إستخدامھا فى جميع أجزاء المنشأه وذلك قبل البNدء )  المياه – الزلط – الحديد –اQسمنت 

 فى إستخدامھا وكذا بعد إستخدامھا بحيث تكون مطابقه للمواصفات الفنيNه وفNى حالNة مخالفتھNا بعNد

إستخدامھا يتم إزالتھا بمعرفة المقاول دون المطالبه بأى تعويض وإستخدام أى مواد بالعمليه تعتبر 

بمثابNة إقNرار كتNابى مNNن المقNاول بNص[حية ھNذه المNNواد ومطابقتھNا للمواصNفات ومNسئوليته عNNن أى 

 .مخالفه تظھر نتيجة �ستخدام ھذه المواد 



راسNNة الNNشروط والمواصNNفات وا�شNNتراطات العامNNه يNNتم توقيNNع مقNNدم العطNNاء علNNى جميNNع صNNفحات ك - ١٨

 .ويختم بختمه الخاص  

 علNى لوحNات ٥٠ : ١على المقاول تقديم رسومات تنفيذيه لما يتم تعديله للمشروعات بمقياس رسم  - ١٩

مناسNNبه مبNNين عليھNNا جميNNع مNNا سNNيتم تركيبNNه أو تعديلNNه بمعرفNNة المقNNاول علNNى أن يعتمNNد مNNن جھNNة 

 ) .صور ) ٣+ (أصل ( ا�شراف 

يلتNNزم المقNNاول بمجNNرد اخطNNاره بقبNNول عطائNNه بإسNNتيفاء التNNامين النھNNائي وكNNذا وثNNائق التNNأمين عNNن  - ٢٠

اQعمال قبل البدء في العمل وذلك خ[ل مدة عشرة أيام وفى حالة عدم قيامه بإستيفاء التامين تطبق 

 . م  ١٩٩٨ لسنة ٨٩من القانون ) ١٨(الماده 

Qعمال �عتمادھا قبNل التركيNب وحNسب أحNوال نوعيNة اQعمNال على المقاول تقديم عينات عن كافة ا - ٢١

يNNتم وضNNع اQسNNعار لجميNNع البنNNود بمعرفNNة المقNNاول واضNNحة مNNع تفقيطھNNا بخNNط .التNNى تخNNص العمليNNه 

  ٠واضح في خانة الفئة 

من المستندات الخاصNة بالمNشروع والمقNاول مNسئول مNسئولية ) صورة+ اصل (يعتبر دفتر الزيارة  - ٢٢

د دفتر الزيارة بالموقع وتنفيذ كل مNا جNاء مNن التعلميNات الموقعNة مNن مNدير اQعمNال كاملة عن تواج

والمھندسين المشرفين وا�داره ، وتعتبر أي اعمال لم يصرح بھا بدفتر الزيارة غير ملزمNة لN|داره 

وأى أعمال لم يصرح بھا من قبل طNاقم ا�شNراف مرفوضNة و= يNستحق عنھNا أي مNستحقات وتNزال 

 .ة المقاول على أن يتم تقديم ھذا الدفتر ضمن مستندات ختامى العمليه على نفق

 .علي المقاول التاكد من موقع ا�نشاء للعملية على الطبيعه قبل الدخول في المناقصة  - ٢٣

                                                                                           توقيع مقدم العطاء

  

 

علي المقNاول اسNتي[م موقNع العمليNة خN[ل اسNبوع مNن تNاريخ صNدور امNر الNشغل وفNي حالNة تخلNف  - ٢٤

المقاول عن است[م الموقع مNدة تزيNد عNن اسNبوع أخNر يعتبNر إبتNداء مNدة العمليNة مNن تNاريخ تNسديد 

 .التامين النھائي 

اره وإعتمNNاده مNNن علNNي المقNNاول تقNNديم برنNNامج زمنNNي تنفيNNذى ل|عمNNال علNNي أن يلتNNزم بھNNا بعNNد إقNNر - ٢٥

المجلس ، وفي حالة ا�خ[ل بھذا البرنNامج يحNق للمجلNس تعليNة قيمNة غرامNة التNأخير حتNي إنتھNاء 

      ٠اQعمال أو سحب اQعمال وذلك حسب ما يراه المجلس

علNNي المقNNاول التاكNNد بنفNNسه مNNن أن كراسNNة الNNشروط والمواصNNفات المباعNNة لNNه وكNNذا المNNستندات  - ٢٦

ت المرفقة ھNي لNذات العمليNة المتقNدم لھNا وأن جميNع الكميNات الخاصNة بNالبنود والتوصيات والتعدي[

مدونة فى كراسة الشروط والمواصNفات وأن يراجNع المجلNس فNي أى إيNضاحات لNه قبNل جلNسة فNتح 

 .المظاريف 

علي المقاول التقدم بنفسه عند طلب شNراء نNسخه مNن الكراسNة أو بتوكيNل رسNمى معتمNد وكNذا عنNد  - ٢٧

 .فتح المظاريف حضور جلسات 



علNNى المقNNاول أن يNNضع اQسNNعار للعمليNNه عنNNد دراسNNته لھNNا شNNامله ضNNرية المبيعNNات المقNNرره QعمNNال  - ٢٨

ًالمقاو=ت وأى ضرائب ورسوم أو إلتزامات حكوميه أخرى وفقا Qحكام القوانين واللNوائح المعمNول 

 .بھا فى ھذا الشأن 

 أو فئاتھNNا وأن يNNتم وضNNع اQسNNعار علNNي = يNNسمح للمقNNاول بNNأي حNNال مNNن اQحNNوال تجزئNNة الكميNNات - ٢٩

الكميNNات المنNNصوص عليھNNا بالكراسNNة واضNNحة وبقيمNNة واحNNدة لكNNل بنNNد ويNNستبعد أي عطNNاء يقNNرن 

 ٠بإشتراطات أو تحفظات تخالف إشتراطات المجلس و= يقبل تحميل اQسعار من بند إلي أخر

٣٠ - Nتخراج التNى إسNاء على المقاول فور صدور أمر الشغل للعمليه أن يبدأ فNال البنNاص بأعمNرخيص الخ

م وتعدي[تNه ١٩٧٦ لNسنة ١٠٦ًمن ا�داره الھندسيه بNالمجلس وعلNى نفقتNه الخاصNه طبقNا للقNانون 

 .م ١٩٩٦ لسنة ١٠١م والقانون ١٩٩٢ لسنة ٢٥بالقانون 

يتم عمل التقرير ا�ستشارى بمعرفة المكتب المNصمم وعنNد العمNل بمقتNضاھا يتحمNل المقNاول تكلفNة  - ٣١

 .ًتشارى خصما من حسابه تقرير ا�س

يقصد بالعمليه المطروحه تنفيذ الرسومات بالكراسه والتى على أساسھا تNم البNت وأى زيNادات تنNتج  - ٣٢

ًعن تعديل فى اQساسات بناءا على التقNارير ا�ستNشاريه والتNى يتحNتم تنفيNذھا أو زيNاده فNى الحNصر 

 .انون فى تعديل حجم العقد  المقرره بالق٪٢٥الفعلى لمقايسة المشروع = تدخل فى نسبة 

من دفتر الشروط من المكتب العربى يحNق لN|داره أن تنظNر فNى المNدد التNى ) ٤(با�ضافه إلى الماده  - ٣٣

تجيزھNا ا�داره كمNدد توقNف قھريNNه ودون المطالبNه بزيNادة اQسNعار بعNNد العNرض علNى إدارة الفتNNوى 

 :  وھى ١٩٩٨ لسنة ٨٩من القانون ) ٢٣(لنص الماده 

لحروب والكوارث الطبيعية وتسجل بدفتر الزياره مNن طNاقم ا�شNراف بمNا يفيNد التوقNف الفعلNى أيام ا -

  . و= تشمل النوات وا�مطار واQمور ا�عتياديه التى يمكن للمقاول تقديرھا عند دراسة العمليه 

مقNدم أى عوائق غير ظاھره أو تعديل فى الموقع بمكاتبات رسميه أو تأخير فNى إعتمNاد التNرخيص ال -

  . ل|داره الھندسيه بخطاب رسمى يوضح سبب التوقف 

 .على المقاول عدم وضع شرط أى تأخير فى صرف الدفعات يضاف إلى مدة العمليه   - ٣٤

يشمل المظروف الفنNى علNى التNأمين المؤقNت والبيانNات والمNستندات المطلوبNه للتحقNق مNن مطابقNة  - ٣٥

الكفايه الفنيه والمقدره الماليه لمقدم العطNاء العرض الفنى للشروط والمواصفات المطروحه وتوافر 

 -:وعلى اQخص 

                                                                                           توقيع مقدم العطاء

 .جميع البيانات الفنيه على العرض المقدم  •

 ٠طريقة التنفيذ  •

 .البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته  •

 .يان مصادر ونوع المواد والمھمات واQجھزه التى تستخدم فى التنفيذ ب •

 ٠بيان عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليھا ا�شراف على التنفيذ  •

 ٠بيانات كامله عن الشركات التى يسند إليھا جزء من التنفيذ  •

 ٠سابقة اQعمال  •



 ٠التعاقد بيان القيد فى السج[ت الخاصه بالنشاط موضوع  •

ًالقيد فى السجل التجNارى أو الNصناعى أو الNسج[ت التNى تكNون القيNد بھNا واجبNا قانونيNا حNسب  • ً

 ٠اQحوال 

 .بطاقة عضويه ا�تحاد المصرى للتشييد والبناء  •

 .شھادة تسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات  •

 .البطاقه الضريبيه  •

 .بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء  •

 -: المالى ويشمل  المظروف -

 ٠قوائم اQسعار وطريقة السداد   •

ًقيمة الصيانه وغيرھا من العناصNر التNى تNؤثر علNى القيمNه الماليNه للعNرض وفقNا لمNا  •

 ٠تقتضيھا شروط الطرح 

 .فقط سبعة آ=ف جنيه )   جنيه ٧٠٠٠( يرفق بالمظروف الفنى تأمين إبتدائى بمبلغ  •

لمواصNNفات يحاسNNب علNNى قائمNNة اQسNNعار أى بنNNد غيNNر وارد فNNى كراسNNة الNNشروط وا •

 .السنويه لسنة التعاقد  

يلتزم المقاول الراسى عليه العمليه بسداد مستحقات العماله الغير منتظمه لNدى القNوى العاملNه وفقNا  - ٣٦

 وتعدي[تNNه والقNNوانين واللNNوائح المعمNNول بھNNا بھNNذا الNNشأن بمديريNNة ٢٠٠٣ لNNسنة ١٣للقNNانون رقNNم 

 .خالصه بذلك القوى العماله وإحضار م

فقNط سNبعة آ=ف جنيNه وعنNد تقNديم )   جنيNه ٧٠٠٠( يرفق بNالمظروف الفنNى تNأمين إبتNدائى بمبلNغ  - ٣٧

 يومNا مNن تNاريخ ١٢٠التأمين ا�بتدائى بخطاب ضمان يجب أ= تقل مدة سريان خطاب الضمان عNن 

ومNا مNدة سNريان  ي٩٠(  مNن ال[ئحNه التنفيذيNه ٧٠فتح المظNاريف الفنيNه وذلNك طبقNا QحكNام المNاده 

علNى ) ث[ثNين يومNا( يومNا ٣٠العطاء من تاريخ فنح المظاريف الفنيNه مNضافا إليھNا مNده = تقNل عNن 

 ) . اQقل بعد إنتھاء المده المحدده لسريان العطاء 
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ا�لتزام التام بأى شروط لشركة القناه لتوزيع الكھربNاء مNن طلبھNا  -١

  .نسبة إشراف من عدمه أو اى رسوم أخرى عند إط[ق التيار

فNت ولNن يلتللكاب[ت والسلك أQلومنيNوم ضرورة تقديم عينه كامله  -٢

 .بدون عينهعرض Qى 

 .جميع النوعيات لOصناف المطلوبه نوعيه معتمده أصليه  -٣
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  محافظة شمال سيناء
  مجلس مدينة العريش

   ا�داره الھندسيه 
   قسم الكھرباء    
  

تطوير ورفع كفاءة ا�نارة العامه بمنطقة السمران وشارع عبد الحميد / مقايسه تقديريه لعملية 
  سلمى الجديد 

  
  

  الكميه  الوحده  بيــــــــــــان اQعمـــــــــــــــــال  م  ا�جمــــــالى  الفئــــــه
  جنيــــه  ق  جنيــــه  ق

أ جھد .ف. ك٣٠٠ة بالعدد توريد وتركيب كشك بالمحول قدر  ١
ف بجميع مNا يلNزم مNن قاعNده خرسNانيه ومجموعNة .  ك ١١

اQرضNNى وجميNNع مNNا يلNNزم للتركيNNب طبقNNا لمواصNNفات شNNركة 
  القناه لتوزيع الكھرباء 

  ٢٤٦٠٠٠    ٢٤٦٠٠٠    ١  بالعدد

توريNNد وتركيNNب كابNNل ألومنيNNوم مNNسلح قطNNاع  بNNالمتر الطNNولى   ٢
كيNNب مNNن بجميNNع مNNا يلNNزم للترف .  ك ١١مNم جھNNد  ١٥٠×٣

علNNب نھايNNه وعلNNب إتNNصال وشNNريط تحNNذير وجرابNNات علNNى 
     .تقاطع الطرق وخ[فه والكابل من أجود اQنواع المعتمده  

 متربال
  الطولى

١٩٢٠٠٠    ٢٤٠    ٨٠٠  

 بوصNNه ٦/٤/٣بالعNNدد توريNNد وتركيNNب عمNNود حديNNد متNNدرج   ٣
 حوامل وعNوازل ودھNان ٥ متر بجميع ما يلزم بعدد ٨بطول 

 طبقNه مNن البرايمNر والبرونNز ال[مNع وعمNل ٢ اQعمده بعدد
  فورم خرسانيه 

  ١٩٢٠٠٠    ٢٤٠٠    ٨٠  بالعدد

 مNم ٥٠بالمتر الطولى توريد وتركيب سلك ألومنيوم معNزول   ٤
نوعيNNNه معتمNNNده وطبقNNNا لمواصNNNفات شNNNركة القنNNNاه لتوزيNNNع 

  الكھرباء

بالمتر 
  الطولى 

٩٦٠٠٠    ٦    ١٦٠٠٠  

  ٧٢٦٠٠٠            الجمــــــــله  
  ،،، يعتمد                                  الھندسيه ا�داره عام مدير                         اللجنـــــــــه      
                      وكيل          (                                  )                                                -١   

  الوزاره 
          رئيس مركز ومدينة                               سعيد شعبان /        م                                      -٢   

  العريش
                                                                                                                                    )               

(  
محمد فھمى  / م                                                                                                                     
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