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   حمافظة مشال سيناء 

                 الوحدة احمللية ملركز ومدينة خنل                              

   خنلمبدينة إنشاء مظالت وبرجوالت داخل احلدائق/  االشتراطات العامة لعملية 

      ************************************  

 ختضع هذه العملية للشروط واملواصفات الواردة بدفتر الشروط العامة ومواصفات األعمال لألبنية العامة - ١

 ٨٩يمات واالستشارات اهلندسية ويلغى كل ما يتعارض مع القانون رقم الصادر من املكتب العريب للتصم

 يعترب مقدم العطاء أنه أطلع عليها وعلى الشروط املكملة ووافق على العمل مبقتضاها وإحكام ١٩٩٨لسنة 

  . أساس العقد يف هذه العملية ١٩٩٨ لسنة ٨٩القانون رقم 

  مغلقني إحدامها للعرض الفين واآلخر للعرض املايل  يتعهد مقدم العطاء بتقدمي عطاؤه يف مظروفني - ٢

رئيس املدينة لغاية الساعة الثانية عشره ظهرا                   /  تقبل املعطاءات مبكتب السيد املدير العام - ٣

   م ٢٠١٦/    /يوم           املوافق     

  يف  العطاء ساري املفعول ملدة ستون يوم من تاريخ جلسة فتح املظار- ٤

   لكميات املبينة باملقايسة دقيقة وفنية ومفصلة والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة والعربة مبا -٥    

         يطلب من املقاول تنفيذه دون اعتراض منه أو املطالبة بأي تعويض وعلى املقاول التحقق من صحة 

   واي مواد مضافة خبصوص ١٩٩٨ لسنة ٨٩      الكميات والرسومات ويطبق على املقاول نص القانون 

         الكميات املنفذة 

   ترفض أي عطاءات مقترنة بشروط مالية فيما عدا اخلصم أو العالوة -٦    

   على املقاول تقدمي صورة من بطاقة التصنيف باحتاد املقاولني وكذا البطاقة الضريبية جمددة مع -٧    

  معتمدة ملن مل يسبق هلم التعامل معهم بالس         العطاء وتقدمي سابقة أعمال 

   على املقاول تدبري مجيع مواد البناء الداخلة واملستخدمة يف العملية مبا فيها احلديد واألمسنت  - ٨     



           واخلشب والزجاج مبعرفته دون االنتظار ألي تصاريح ودون أن يؤثر ذلك على مدة العملية

دة األصلية للتنفيذ دون مربرات ويطبق عليها الئحة املناقصات واملزايدات بالقانون رقم  أي تأخري عن امل-٩    

   ١٩٩٨ لسنة ٨٩

     يعني املقاول مهندسا نقابيا متخصصا لكل عملية منفصلة مديرا للمشروع متضامنا معه يف املسئولية -  ١٠   

   على العملية خالل مدة التنفيذ وللمجلس          وحيضره معه عند التعاقد على أن يقدم إقرارا باإلشراف

يوميا عن كل مهندس غري متواجد أثناء سري    ) فقط مائتان جنيها (  جنيه ٢٠٠    احلق يف خصم مبلغ 

  .العمل 

 األعمال الغري واردة باملقايسة ويكلف ا املقاول وكذلك األعمال اليت نشأ نتيجة تعديل يف األساسات -١١

ملقاول ويتم املوافقة عليها من الس وينتج عنها زيادة يف الكميات عن الواردة يف املقايسة أو غريها يقدمها ا

  .يكون احملاسبة على أساس األسعار الواردة بعطاء املقاول 

   املقاول مسئول عن تدبري املياه والكهرباء مبعرفته وعلى نفقته ويقتصر دور الس على إعطائه  -١٢

  .زمة لتسهيل مهمته فقط       اخلطابات الال

   تبدأ مدة العملية من تاريخ استالم املوقع ومدة العملية هي-١٣

 وكذلك ١٩٩٨ لسنة ٨٩ أي اشتراطات خمالفة ملا جاء بدفتر االشتراطات اليت ال ختالف القانون رقم -١٤

 أو حتفظات اشتراطات الس تعترب مرفوضة قطعيا وللمجلس احلق يف رفض أي عطاء مقرن بأي اشتراطات

  ختالف االشتراطات العامة واخلاصة واالشتراطات العامة للمجلس للعملية 

 لسنة ٨٩ على مقدم العطاء االلتزام عند إعداده لقائمة األسعار يف عطائه طبق ما جاء بنص القانون -١٥

يف عطائه إذا  م والئحته التنفيذية علما بأنه لن يلتفت إىل أي إدعاء من أصحاب العطاء حبصول خطأ ١٩٩٨

  .قدم بعد امليعاد احملدد جللسة فتح املظاريف 

 سى سى وختتص ١٦٠٠ على املقاول تدبري سيارة ركوب بسائقها وحبالة جيدة ال تقل سعة حمركها عن -١٦

بالعمل مع طاقم اإلشراف املعني من قبل الس فقط وتكون جاهزة وصاحلة لالستخدام يوميا أثناء سري العمل 



عن كل يوم وذلك الستئجار ) فقط مائتان جنيه (  جنيه ٢٠٠ختلفها ألي سبب يتم خصم مبلغ ويف حالة 

  سيارة على حساب املقاول أو استخدام سيارات الس وذلك دون اعتراض املقاول 

   على املقاول جتهيز مكتب مبنطقة العمل حسب اشتراطات املكتب العريب وحتفظ به نسخة من   -١٧

  وصورة التعاقد واالشتراطات العامة                الرسومات 

 ماليا املقارنة ١٩٩٨ لسنة ٨٩ من القانون ١٦ يكون أساس تقييم العطاءات املنصوص عليها يف املادة -١٨

بني العطاءات املقبولة فنيا هو متوسط جمموع الفئات املدرجة بالعطاء ويكون هو بذلك األفضل سعرا ماليا 

   الكميات وبصرف النظر عن اختالف

  

 على املقاول قبل البدء يف استخدام أي مادة التأكد من صالحيتها بإجراء التجارب املعملية وأهم هذه -١٩

اليت يتم استخدامها يف مجيع أجزاء املنشأة وذلك قبل البدء )  املياه – الزلط – احلديد –األمسنت ( املواد هي 

ابقة للمواصفات الفنية يف حالة خمالفتها بعد استخدامها يف استخدامها وكذا بعد استخدامها وحيث تكون مط

يتم إزالتها مبعرفة املقاول دون املطالبة بأي تعويض واستخدام أي مواد بالس تعترب مبثابة إقرار كتايب من 

 املقاول بصالحية هذه املواد ومطابقتها للمواصفات ومسئوليته عن أي خمالفة تظهر نتيجة الستخدام هذه املواد

   يتم توقيع مقدم العطاء على صفحات املقايسة واالشتراطات العامة وخيتم خبتمه اخلاص -٢٠

 على لوحات ٥٠ : ١ على املقاول تقدمي رسومات تنفيذية ملا يتم تعديله للمشروعات مبقياس رسم -٢١

 ٣+  اإلشراف أصل مناسبة مبني عليها مجيع ما سيتم تركيبه أو تعديله مبعرفة املقاول على أن يعتمد من جهة

  صور 

 يلتزم املقاول   إخطاره بقبول عطاءه واستيفاء التأمني النهائي وكذا وثائق التأمني عن األعمال قبل البدء -٢٢

 ٨٩ من القانون ٢١يف العمل وذلك خالل مدة عشرة أيام ويف حالة عدم قيامه باستيفاء التأمني يطبق املادة 

  ١٩٩٨لسنة 

 أعمال – النجارة وخردواا –البالط (عينات عن كافة األعمال اخلاصة ألعمال  على املقاول تقدمي -٢٣

 األعمال الكهربائية ومجيع مشتمالا من مفاتيح ومآخذ وأسالك – اإلعمال الصحية وخردواا –األلومونيوم 

  ولوحات وعلب توزيع لالعتماد من قبل الس قبل التركيب



على املقاول قبل البدء والتنفيذ أن يبدأ يف استخراج التراخيص بالبناء على املوقع وعلى نفقته اخلاصة -٢٤

 على أن تضاف مدة ٩٦ لسنة ١٠١ والقانون ٩٢ لسنة ٢٥ والقانون ٧٦ لسنة ١٠٦طبقا للقانون 

   يوم ملدة العملية األصلية ز  ١٥استخراج الترخيص اليت تزيد عن 

صورة من املستندات اخلاصة للمشروع واملقاول مسئول مسئولية كاملة عن +  الزيارة أصل  يعترب دفتر-٢٥

تواجد دفتر الزيارة باملوقع بتنفيذ كل ما جاء بتعليمات موقعة من مدير األعمال واملهندسني املشرفني واإلدارة 

 يصرح ا من قبل طاقم اإلشراف يعترب أي أعمال مل يصرح ا يف دفتر الزيارة غري ملزمة لإلدارة وأي أعمال مل

مرفوضة وال يستحق عنها أي مستحقات وتزال على نفقة املقاول على أن يتم تقدمي هذا الدفتر ضمن 

  مستندات ختامي العملية 

 أيام احلروب والكوارث الطبيعية وتسجل بدفتر الزيارة من طاقم اإلشراف مبا يفيد التوقف الفعلي وال -

   االعتيادية اليت ميكن للمقاول تقديرها عند دراسة العملية تشمل النواة واألمور

 من دفتر الشروط من املكتب العريب حيق لإلدارة أن تنظر يف املدد اليت جتيزها ٤ باإلضافة إىل املادة -٢٦

  -: اإلدارة كمدد توقف قهري ودون مطالبة بزيادة األسعار وهي 

  وقع مبكاتبات رمسية أو تأخري يف اعتماد تقرير األساسات ملدة     أي عوائق غري ظاهرة أو تعديل يف امل-       

  )مخسة عشرة يوما (    تتجاوز 

 يتم استخدام اجلري يف أعمال البياض وخالفه حسب املواصفات وغري مسموح باستخدام أي مواد أخرى -٢٧

  خمالفة لذلك

  بل الدخول يف املناقصة  على املقاول التأكد من موقع اإلنشاء للعملية على الطبيعة ق-٢٨

   على املقاول استالم موقع العملية خالل عشرة أيام من استكمال التأمني النهائي -٢٩

 ويف حالة ختلف املقاول عن استالم املوقع مدة تزيد عن عشرة أيام أخرى يعترب ابتداء مدة العملية من -     

  تاريخ تسديد التأمني النهائي 



امج زمين تنفيذي لألعمال على أن يلتزم به بعد إقراره واعتماده من الس ويف  على املقاول تقدمي برن-٣٠

حالة اإلخالل ذا الربنامج حيق للمجلس تعلية قيمة غرامة التأخري حىت انتهاء األعمال أو سحب األعمال 

  .وذلك حسب ما يراه الس 

   املستندات والتوصيات والتعديالت املرفقة هي  على املقاول التأكد بنفسه من أن املقايسة املباعة له وكذا-٣١

لذلت العملية املتقدم هلا وألن مجيع الكميات اخلاصة بالبنود مدونة باملقايسة وان يراجع جملس املدينة يف أي 

  إيضاحات له 

   على املقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء النسخة أو بتوكيل رمسي معتمد وكذا عند حضور    – ٣٢

  لسات فتح املظاريف        ج

   على املقاول إن يضع العالوة للعملية عند دراسته هلا شاملة ضريبة املبيعات املقررة ألعمال -٣٣

        املقاوالت وأي ضرائب ورسم أو التزامات حكومية أخرى 

ره على  ال يسمح للمقاول بأي حال من األحوال جتزئة الكميات أو فتاا باملقايسة وأن يتم وضع أسعا– ٣٤

الكميات املنصوص عليها باملقايسة واضحة وبفئة واحد للبند ويستبعد أي عطاء يقترن باشتراطات أو حتفظات 

   ىف اشتراطات الس لختا

 يقوم املقاول بتقدمي تصميم اخللطات اخلرسانة املسلحة والعادية وذلك باستخدام املواد احلجرية املطابقة -٣٥

   كذلك وعلى أال يقل حمتوى األمسنت باملتر املكعب ٣م/  كجم١٧٥ العادية عن للمواصفات الفنية اخلرسانة

من اخلرسانة املسلحة والعادية عن ما هو وارد بكراسة الشروط والرسومات ما مل يذكر خالف ذلك من 

  مواصفات خاصة

   على املقاول قبل البدء يف التنفيذ عمل وثائق التأمني عن العملية -٣٦

األمسنت ( قبل البدء يف استخدام أي مادة التأكد من صالحيتها بإجراء التجارب املعملية مثلعلى املقاول -٣٧

وذلك قبل البدء يف استخدامها وبعد استخدامها حبيث يتأكد دائما مطابقتها )  املياه – الزلط – احلديد –

 وجهة اختبارها للمواصفات الفنية وعلى أن يوضح يف عطاؤه الفين أسلوب ضبط وتأكيد جودة األعمال



وكيفية التعامل معها على أن تكون جهة االختبار حكومية أو قطاع األعمال وأي أعمال تتم خمالفة 

  للمواصفات يتم إزالتها على حسابه وإعادة تنفيذها مبا يتفق واملواصفات الفنية وبدون املطالبة بأي تعويض 

يذ كل األوامر والتعليمات الصادرة من املهندس  املقاول مسئول عن تواجد دفتر الزيارة باملوقع وتنف-٣٨

صورة واملوقعة منهم بتاريخ صدورها + مدير األعمال واملهندسني املشرفني واملدونة بدفتر الزيارة من أصل 

  .ويتم تسليمه مع ختامي العملية 

  . يوقع املقاول على مجيع صفحات املقايسة بامسه بتوقيع مقروء وخيتمه خبتمه اخلاص -٣٩

 أي تأخري ينتج عن كوارث طبيعية خارجة عن إرادة املقاول يتم طرحها على إدارة الفتوى مبجلس -٤٠

  الدولة ألحقية إضافتها من عدمه دون املطالبة بأية زيادة يف األسعار

   توصيل املياه واإلنارة على حساب املقاول -٤١

  .شركة وقانوا النظامي ونشاطها بالنسبة للشركات مقدمة العطاءات يتم تقدمي صورة من عقد ال-٤٢

  ٢٠/      /     حترير يف      

     اإلدارة اهلندسية             الشئون املالية             الشئون القانونية                 رئيس املركز واملدينة 

       (                  )          (              )        (                  )                   (                   )         

  نصراهللا حممد نصراهللا/       مديرعام                                                                    عودة حممد عودة/ م
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  إنشاء مظالت وبرجوالت داخل احلدائق مبدينة خنل                /  عملية                         مقايسة

رقم  االمجايل  الفئة

 البند 

  الكمية  الوحدة  بيــــــــــــــان األعمـــــال

    جنية    ق  جنية   ق
 

 ١  
  

بالعدد توريد وتركيب وبناء وصب وتنفيذ مظلة من 

ملقاسات املوضحة اخلرسانة املسلحة حسب األبعاد وا

بالرسومات وحممل علية عمل قرميد ايطايل لشكل 

واألبعاد اليت حيددها طاقم األشراف مع عمل 

التشطيبات اخلارجية من بياض اجلرفيتو بشكل 

واللون املطلوب وحسب تعليمات طاقم األشراف  

وحسب املواصفات الفنية واصول الصناعة ممامجيعة 

 بالعدد 

  

  

  

  

  

 بالعدد

  

  

  

  

  

١٢ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

   

بالعدد توريد وتركيب وبناء وصب وتنفيذ برجوله  ٢

من اخلرسانة املسلحة حسب األبعاد واملقاسات 

املوضحة بالرسومات وحممل علية عمل قرميد ايطايل 

لشكل واألبعاد اليت حيددها طاقم األشراف مع عمل 

التشطيبات اخلارجية من بياض اجلرفيتو بشكل 

عليمات طاقم األشراف  واللون املطلوب وحسب ت

وحسب املواصفات الفنية واصول الصناعة ممامجيعة 

 بالعدد

  

  

  

  

  

 بالعدد

  

   

  

  

  

 ٤ 

  

  

  

   

  

  

  

  

  
 

   

                         



  
  مهندس القسم                            مدير اإلدارة اهلندسية                           رئيس املركز واملدينة  

  (                      )مديرعام                              (                     )                             

  عوده حممد عوده                             نصراهللا حممد نصراهللا/                                          م 

  

  

 


