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كراســــة
الشروط والمواصفات لعملية
تطوير ورفع كفاءة اإلنارة العامه بمنطقة السمران وشارع عبد الحميد سلمى الجديد
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* جلســة فتح المظاريف الفنيه  :يوم اإلثنين الموافق  ٢٠١٥/٩/٢٨الساعه الثانية
عشراً ظھراً
* إسم مقدم العطاء :
* التأمين اإلبتدائى  ٧٠٠٠ :جنيه ) فقط سبعة آالف جنيه (
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 -١تخOOضع ھOOذه العمليOOه للOOشروط والمواصOOفات الOOوارده بOدفتر الOOشروط العامOOه ومواصOOفات األعمOOال لألبنيOOه
العامه الصادره من المكتب العربى للتصميمات واإلستشارات الھندسيه ويعتبر مقدم العطاء أنOه قOد إطلOع
عليھا وعلى الشروط المكمله ووافق على العمل بمقتضاه وإحكام القانون )  ( ٨٩لOسنة  ١٩٩٨والئحتOه
التنفيذيه وتعديالته أساس التعاقد فى ھذه العمليه وذلك بتقديم عطائه فى مظروفين مغلقين إحOداھما فنOى
واآلخر مالى .
 -٢تقبل العطاءات بمكتب قسم العقود بديوان مجلس مدينة العريش لغايOة الOساعه الثانيOة عOشرة ظھOرا يOوم
اإلثنين الموافق ٢٠١٥ / ٩/٢٨م .
 -٣العطاء سارى المفعول لمدة ) (٩٠يوماً تسعون يوما من تاريخ جلسة فتح المظاريف .
 -٤الكميOOات المبينOOه بكراسOOة الOOشروط والمواصOOفات تقديريOOه والغOOرض منھOOا بيOان مقOOدار العقOOد بOOصفه عامOOه
والعبره بما يطلب من المقاول تنفيذه دون إعتراض منه أو المطالبه بأى تعويض وعلى المقOاول التحقOق
من صحة المقادير والكميات والرسOومات ويطبOق علOى المقOاول نOصوص القOانون ) (٨٩لOسنة  ١٩٩٨م
والئحته التنفيذيه وتعديالتOه وأى مOواد مOضافه بخOصوص الكميOات المنفOذه مOاده  ٨٧ومOاده  ٨٢الالئحOه
التنفيذيه للقانون  ٨٩لسنة ١٩٩٨م وأى تعديالت تطرأ عليه .
 -٥للمجلس الحق فى رفض أو قبول أى عطاءات أو تجزءته أو إلغاء المناقصه بOدون إبOداء األسOباب لمقOدم
العطاء .
 -٦على المقاول تقديم سابقه أعمال معتمده من الجھOات الOسابق التعامOل معھOا وصOوره مجOدده مOن البطاقOه
الOOضريبيه وبطاقOOه التOOسجيل باإلتحOOاد المOOصرى لمقOOاولى التOOشييد والبنOOاء وشOOھادة التOOسجيل بمOOصلحة
الضرائب على المبيعات وصوره مOن الOسجل التجOارى مجOدد وصOوره مOن عقOد تأسOيس الOشركه وكOشف
بالمعدات ومراكز الصيانه إن وجدت وشھادة بيانات مؤقته )أصل( من اإلتحاد المصرى لمقاولى التشييد
والبناء .
 -٧على المقاول تدبير جميع مواد البناء الداخله والمستخدمه فى العمليOه دون اإلنتظOار ألى تOصاريح ودون
أن يOؤثر ذلOك علOOى مOدة العمليOه وأن يOOضع المقOاول فOى تقييمOOه لفئOات البنOود تقلبOOات األسOعار والOOضرائب
العامه والمبيعات وخالفه خالل مدة التنفيذ .
 -٨أى تأخير عن المده األصليه للتنفيذ دون مبررات يطبق عليھا القانون رقم ) (٨٩لسنة ١٩٩٨م .

 -٩يعين المقاول مھندسا نقابيا متخصصا لكل عمليه منفصله مديرا للمشروع ومتضامن معه فى المOسئوليه
ويحضره معه عند التعاقد على أن يقدم إقراراً باإلشراف على العمليه خOالل مOدة التنفيOذ وللمجلOس الحOق
فى خصم مبلغ ) (٢٠٠جنيھا مبلغ مائتين جنيه يوميا على كل مھندس غير متواجد أثناء سير العمل .
 -١٠يلتزم المقاول بتنفيذ قوانين العمل واإلحتياطات الصحيه والبيئيه واألمنيه للعماله القائمه على التنفيذ .
 -١١المقOOاول مOOسئول عOOن تOOدبير الميOOاه الOOصالحه لألعمOOال والكھربOOاء بمعرفتOOه وعلOOى نفقتOOه ويقتOOصر دور
المجلس على إعطائه الخطابات الالزمه لتسھيل مھمته فقط .
 -١٢تبدأ مOدة العمليOه مOن تOاريخ إسOتالم الموقOع أو التOاريخ المOشار إليOه بOالفقره رقOم ) (٢٥مOن اإلشOتراطات
العامه ومدة العمليه ھى ) ثالثة شھور ( .

توقيع مقدم العطاء
 -١٣أى إشOOتراطات مخالفOOه لمOOا جOOاء بOOدفتر اإلشOOتراطات وكOOذلك إشOOتراطات المجلOOس تعتبOOر مرفوضOOه قطعيOOا
وللمجلOOس الحOOق فOOى رفOOض أى عطOOاء مقتOOرن بOOاى إشOOتراطات أو تحفظOOات تخOOالف اإلشOOتراطات العامOOه

والخاصه بإشتراطات المجلس للعمليه .
 -١٤علOOى المقOOاول تOOدبير سOOياره ركOOوب بOOسائقھا بحالOOة جيOOده ال تقOOل سOOعة محركھOOا عOOن  ١٦٠٠سOOى سOOى
وتخصص للعمل مع طاقم اإلشراف المعين مOن قبOل المجلOس فقOط وتكOون ھOذه الOسياره جOاھزه وصOالحه
لإلستخدام طوال األسبوع وطوال النھار يوميا وفى حالة تخلفھا ألى سبب يOتم خOصم مبلOغ ) (٢٠٠جنيOه
فقط مائتين جنيه عن كل يوم وذلك إلستئجار سOياره علOى حOساب المقOاول أو إسOتخدام سOيارات المجلOس
وذلك دون إعتراض المقاول .
 -١٥علOOى المقOOاول تجھيOOز مكتOOب بمنطقOOة العمOOل حOOسب إشOOتراطات المكتOOب العربOOى وتحفOOظ بOOه نOOسخه مOOن
الرسومات وصوره من العقOد واإلشOتراطات العامOه وفOى حالOة التOأخير فOى تجھيOز المكتOب تطبOق غرامOه
 ١٠٠جنيه عن كل يوم .
 -١٦يقOOوم المقOOاول بتOOصميم الخلطOOات الخرسOOانيه المOOسلحه والعاديOOه وذلOOك بإسOOتخدام المOOواد المحجريOOه التOOى
ينOOوى إسOOتخدامھا بحيOOث اليقOOل إجھOOاد الخرسOOانه المOOسلحه عOOن  ٢٧٠كجOOم /سOOم ٢بعOOد  ٢٨يOOوم وال يقOOل
إجھاد الخرسانه العاديه عن  ٢٠٠كجم/سم ٢بعد  ٢٨يوم كذلك وعلى أال يقل محتOوى المتOر المكعOب مOن
الخرسانات من األسمنت عما ھو وارد بكراسة الشروط والمواصفات والرسومات مع تقديم نتائج تكسير
المكعبات القياسيه الخرسانيه لكل عنصر فى حالة طلب ذلك
 -١٧علOOى المقOOاول قبOOل البOOدء فOOى إسOOتخدام أى مOOاده التأكOOد مOOن صOOالحيتھا وذلOOك للمOOواد المOOستخدمه ومنھOOا )
األسمنت – الحديد – الزلط – المياه ( والتى يتم إستخدامھا فى جميع أجزاء المنشأه وذلك قبOل البOدء فOى
إسOOتخدامھا وكOOOذا بعOOOد إسOOتخدامھا بحيOOOث تكOOOون مطابقOOه للمواصOOOفات الفنيOOOه وفOOى حالOOOة مخالفتھOOOا بعOOOد
إسOتخدامھا يOتم إزالتھOا بمعرفOOة المقOاول دون المطالبOه بOأى تعOOويض وإسOتخدام أى مOواد بالعمليOه تعتبOOر

بمثابة إقرار كتابى من المقاول بصالحية ھذه المواد ومطابقتھOا للمواصOفات ومOسئوليته عOن أى مخالفOه
تظھر نتيجة إلستخدام ھذه المواد .
 -١٨يتم توقيع مقOدم العطOاء علOى جميOع صOفحات كراسOة الOشروط والمواصOفات واإلشOتراطات العامOه ويخOتم
بختمه الخاص .
 -١٩علOى المقOOاول تقOOديم رسOOومات تنفيذيOOه لمOOا يOتم تعديلOOه للمOOشروعات بمقيOOاس رسOOم  ٥٠ : ١علOOى لوحOOات
مناسبه مبين عليھا جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمOد مOن جھOة اإلشOراف )
أصل  (٣) +صور ( .
 -٢٠يلتزم المقاول بمجرد اخطاره بقبOول عطائOه بإسOتيفاء التOامين النھOائي وكOذا وثOائق التOأمين عOن األعمOال
قبOل البOدء فOي العمOل وذلOك خOOالل مOدة عOشرة أيOام وفOى حالOة عOOدم قيامOه بإسOتيفاء التOامين تطبOق المOOاده
) (١٨من القانون  ٨٩لسنة  ١٩٩٨م .
 -٢١على المقاول تقديم عينات عن كافة األعمال إلعتمادھا قبل التركيOب وحOسب أحOوال نوعيOة األعمOال التOى
تخص العمليه .يتم وضOع األسOعار لجميOع البنOود بمعرفOة المقOاول واضOحة مOع تفقيطھOا بخOط واضOح فOي
خانة الفئة ٠
 -٢٢يعتبر دفتر الزيارة )اصل  +صورة( من المستندات الخاصة بالمشروع والمقاول مسئول مسئولية كاملOة
عن تواجد دفتر الزيارة بالموقع وتنفيذ كل ما جاء من التعلميات الموقعة من مOدير األعمOال والمھندسOين
المشرفين واإلداره  ،وتعتبر أي اعمال لOم يOصرح بھOا بOدفتر الزيOارة غيOر ملزمOة لOإلداره وأى أعمOال لOم
يصرح بھا من قبل طOاقم اإلشOراف مرفوضOة وال يOستحق عنھOا أي مOستحقات وتOزال علOى نفقOة المقOاول
على أن يتم تقديم ھذا الدفتر ضمن مستندات ختامى العمليه .
 -٢٣علي المقاول التاكد من موقع اإلنشاء للعملية على الطبيعه قبل الدخول في المناقصة .

توقيع مقدم العطاء

 -٢٤علي المقاول استيالم موقع العملية خالل اسبوع من تاريخ صدور امر الOشغل وفOي حالOة تخلOف المقOاول
عن استالم الموقع مدة تزيد عن اسبوع أخر يعتبر إبتداء مدة العملية من تاريخ تسديد التامين النھائي .
 -٢٥علي المقاول تقديم برنامج زمني تنفيذى لإلعمال علي أن يلتزم بھا بعد إقOراره وإعتمOاده مOن المجلOس ،
وفي حالة اإلخالل بھذا البرنامج يحق للمجلس تعلية قيمة غرامة التأخير حتOي إنتھOاء األعمOال أو سOحب
األعمال وذلك حسب ما يراه المجلس٠
 -٢٦علي المقاول التاكد بنفسه من أن كراسة الشروط والمواصفات المباعة له وكOذا المOستندات والتوصOيات
والتعديالت المرفقة ھي لذات العملية المتقدم لھا وأن جميOع الكميOات الخاصOة بOالبنود مدونOة فOى كراسOة
الشروط والمواصفات وأن يراجع المجلس في أى إيضاحات له قبل جلسة فتح المظاريف .

 -٢٧علي المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء نسخه من الكراسة أو بتوكيل رسمى معتمد وكذا عند حOضور
جلسات فتح المظاريف .
 -٢٨علOOOى المقOOOاول أن يOOOضع األسOOOعار للعمليOOOه عنOOOد دراسOOOته لھOOOا شOOOامله ضOOOرية المبيعOOOات المقOOOرره ألعمOOOال
المقاوالت وأى ضرائب ورسوم أو إلتزامات حكوميه أخرى وفقاً ألحكام القOوانين واللOوائح المعمOول بھOا
فى ھذا الشأن .
 -٢٩ال يسمح للمقاول بأي حOال مOن األحOوال تجزئOة الكميOات أو فئاتھOا وأن يOتم وضOع األسOعار علOي الكميOات
المنOOصوص عليھOOا بالكراسOOة واضOOحة وبقيمOOة واحOOدة لكOOل بنOOد ويOOستبعد أي عطOOاء يقOOرن بإشOOتراطات أو
تحفظات تخالف إشتراطات المجلس وال يقبل تحميل األسعار من بند إلي أخر٠
 -٣٠على المقاول فور صدور أمر الشغل للعمليه أن يبدأ فOى إسOتخراج التOرخيص الخOاص بأعمOال البنOاء مOن
اإلداره الھندسيه بالمجلس وعلOى نفقتOه الخاصOه طبقOاً للقOانون  ١٠٦لOسنة ١٩٧٦م وتعديالتOه بالقOانون
 ٢٥لسنة ١٩٩٢م والقانون  ١٠١لسنة ١٩٩٦م .
 -٣١يتم عمل التقرير اإلستشارى بمعرفة المكتب المصمم وعند العمل بمقتضاھا يتحمل المقOاول تكلفOة تقريOر
اإلستشارى خصماً من حسابه .
 -٣٢يقصد بالعمليه المطروحه تنفيذ الرسومات بالكراسه والتى على أساسھا تم البOت وأى زيOادات تنOتج عOن
تعديل فى األساسOات بنOاءاً علOى التقOارير اإلستOشاريه والتOى يتحOتم تنفيOذھا أو زيOاده فOى الحOصر الفعلOى
لمقايسة المشروع ال تدخل فى نسبة  ٪٢٥المقرره بالقانون فى تعديل حجم العقد .
 -٣٣باإلضOOافه إلOOى المOOاده ) (٤مOOن دفتOOر الOOشروط مOOن المكتOOب العربOOى يحOOق لOOإلداره أن تنظOOر فOOى المOOدد التOOى
تجيزھا اإلداره كمدد توقف قھريه ودون المطالبOه بزيOادة األسOعار بعOد العOرض علOى إدارة الفتOوى لOنص
الماده ) (٢٣من القانون  ٨٩لسنة  ١٩٩٨وھى :
-

أيام الحروب والكوارث الطبيعية وتسجل بOدفتر الزيOاره مOن طOاقم اإلشOراف بمOا يفيOد التوقOف الفعلOى وال
تشمل النوات واإلمطار واألمور اإلعتياديه التى يمكن للمقاول تقديرھا عند دراسة العمليه .

-

أى عوائOOق غيOOر ظOOاھره أو تعOOديل فOOى الموقOOع بمكاتبOOات رسOOميه أو تOOأخير فOOى إعتمOOاد التOOرخيص المقOOدم
لإلداره الھندسيه بخطاب رسمى يوضح سبب التوقف .

 -٣٤على المقاول عدم وضع شرط أى تأخير فى صرف الدفعات يضاف إلى مدة العمليه .
 -٣٥يشمل المظروف الفنى على التأمين المؤقت والبيانات والمستندات المطلوبه للتحقق من مطابقة العOرض
الفنOOى للOOشروط والمواصOOفات المطروحOOه وتOOوافر الكفايOOه الفنيOOه والمقOOدره الماليOOه لمقOOدم العطOOاء وعلOOى
األخص -:

توقيع مقدم العطاء
•

جميع البيانات الفنيه على العرض المقدم .

•

طريقة التنفيذ ٠

•

البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته .

•

بيان مصادر ونوع المواد والمھمات واألجھزه التى تستخدم فى التنفيذ .

•

بيان عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التى سيسند إليھا اإلشراف على التنفيذ ٠

•

بيانات كامله عن الشركات التى يسند إليھا جزء من التنفيذ ٠

•

سابقة األعمال ٠

•

بيان القيد فى السجالت الخاصه بالنشاط موضوع التعاقد ٠

•

القيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو السجالت التى تكون القيد بھا واجباً قانونياً حسب األحوال
٠

-

•

بطاقة عضويه اإلتحاد المصرى للتشييد والبناء .

•

شھادة تسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات .

•

البطاقه الضريبيه .

•

بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء .

المظروف المالى ويشمل -:
•

قوائم األسعار وطريقة السداد ٠

•

قيمOOة الOOصيانه وغيرھOOا مOOن العناصOOر التOOى تOOؤثر علOOى القيمOOه الماليOOه للعOOرض وفقOOاً لمOOا
تقتضيھا شروط الطرح ٠

•

يرفق بالمظروف الفنى تأمين إبتدائى بمبلغ )  ٧٠٠٠جنيه ( فقط سبعة آالف جنيه .

•

أى بند غير وارد فى كراسة الOشروط والمواصOفات يحاسOب علOى قائمOة األسOعار الOسنويه
لسنة التعاقد .

 -٣٦يلتOOزم المقOOاول الراسOOى عليOOه العمليOOه بOOسداد مOOستحقات العمالOOه الغيOOر منتظمOOه لOOدى القOOوى العاملOOه وفقOOا
للقانون رقOم  ١٣لOسنة  ٢٠٠٣وتعديالتOه والقOوانين واللOوائح المعمOول بھOا بھOذا الOشأن بمديريOة القOوى
العماله وإحضار مخالصه بذلك .
 -٣٧يرفق بالمظروف الفنى تأمين إبتدائى بمبلغ )  ٧٠٠٠جنيه ( فقط سبعة آالف جنيOه وعنOد تقOديم التOأمين
اإلبتOOدائى بخطOOاب ضOOمان يجOOب أال تقOOل مOOدة سOOريان خطOOاب الOOضمان عOOن  ١٢٠يومOOا مOOن تOOاريخ فOOتح
المظاريف الفنيه وذلك طبقا ألحكام الماده  ٧٠مOن الالئحOه التنفيذيOه )  ٩٠يومOا مOدة سOريان العطOاء مOن
تاريخ فنح المظاريف الفنيه مضافا إليھا مده ال تقOل عOن  ٣٠يومOا )ثالثOين يومOا( علOى األقOل بعOد إنتھOاء
المده المحدده لسريان العطاء ( .

توقيع مقدم العطاء
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 -١اإللتOOزام التOOام بOOأى شOOروط لOOشركة القنOOاه لتوزيOOع الكھربOOاء مOOن طلبھOOا
نسبة إشراف من عدمه أو اى رسوم أخرى عند إطالق التيار .
 -٢ضرورة تقديم عينه كامله للكابالت والسلك أأللومنيوم ولن يلتفت ألى
عرض بدون عينه.
 -٣جميع النوعيات لألصناف المطلوبه نوعيه معتمده أصليه .
توقيع مقدم العطاء

محافظة شمال سيناء
مجلس مدينة العريش
اإلداره الھندسيه
قسم الكھرباء

مقايسه تقديريه لعملية  /تطوير ورفع كفاءة اإلنارة العامه بمنطقة السمران وشارع عبد الحميد
سلمى الجديد
م

بيــــــــــــان األعمـــــــــــــــــال

الوحده

الكميه

١

بالعدد توريد وتركيب كشك بالمحول قدرة  ٣٠٠ك.ف.أ جھOد
 ١١ك  .ف بجميOOع مOOا يلOOزم مOOن قاعOOده خرسOOانيه ومجموعOOة
األرضOOى وجميOOع مOOا يلOOزم للتركيOOب طبقOOا لمواصOOفات شOOركة
القناه لتوزيع الكھرباء
بOOالمتر الطOOولى توريOOد وتركيOOب كابOOل ألومنيOOوم مOOسلح قطOOاع
 ١٥٠×٣مOOم جھOOد  ١١ك  .ف بجميOOع مOOا يلOOزم للتركيOOب مOOن
علOOب نھايOOه وعلOOب إتOOصال وشOOريط تحOOذير وجرابOOات علOOى
تقاطع الطرق وخالفه والكابل من أجود األنواع المعتمده .
بالعOOدد توريOOد وتركيOOب عمOOود حديOOد متOOدرج  ٣/٤/٦بوصOOه
بطول  ٨متر بجميع ما يلزم بعدد  ٥حوامOل وعOوازل ودھOان
األعمOده بعOدد  ٢طبقOOه مOن البرايمOر والبرونOOز الالمOع وعمOOل
فورم خرسانيه
بالمتر الطولى توريد وتركيب سلك ألومنيوم معOزول  ٥٠مOم
نوعيOOOه معتمOOOده وطبقOOOا لمواصOOOفات شOOOركة القنOOOاه لتوزيOOOع
الكھرباء

٢

٣

٤

الفئــــــه
ق جنيــــه

اإلجمــــــالى
ق جنيــــه

بالعدد

١

٢٤٦٠٠٠

٢٤٦٠٠٠

بالمتر
الطولى

٨٠٠

٢٤٠

١٩٢٠٠٠

بالعدد

٨٠

٢٤٠٠

١٩٢٠٠٠

بالمتر
الطولى

١٦٠٠٠

٦

٩٦٠٠٠
٧٢٦٠٠٠

الجمــــــــله
اللجنـــــــــه
-١
-٢
العريش

مدير عام اإلداره الھندسيه
(

)
م  /سعيد شعبان

يعتمد ،،،
وكيل الوزاره
رئيس مركز ومدينة
)

(
م  /محمد فھمى البيك

