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 تخــضع هــذه العمليــة للــشروط والمواصــفات الــواردة بــدفتر الــشروط العامــة ومواصــفات األعمــال لألبنيــة العامــة -١

 لـسنة ٨٩الصادر من المكتب العربي للتـصميمات واالستـشارات الهندسـية ويلغـى كـل مـا يتعـارض مـع القـانون رقـم 

ٕروط المكملة ووافق على العمل بمقتضاها واحكام القانون رقـم  يعتبر مقدم العطاء أنه أطلع عليها وعلى الش١٩٩٨

  . أساس العقد في هذه العملية ١٩٩٨ لسنة ٨٩

  يتعهد مقدم العطاء بتقديم عطاؤه في مظروفين مغلقين إحداهما للعرض الفني واآلخر للعرض المالي -٢

  ساعة الثانية عشره ظهرا                  رئيس المدينة لغاية ال/  تقبل المعطاءات بمكتب السيد المدير العام -٣

 م ٢٠١٥/    / يوم     الموافق     

  العطاء ساري المفعول لمدة ستون يوم من تاريخ جلسة فتح المظاريف -٤

  لكميات المبينة بالمقايسة دقيقة وفنية ومفصلة والغرض منها بيان مقدار العقد بصفة عامة والعبرة بما -٥    

  ن المقاول تنفيذه دون اعتراض منه أو المطالبة بأي تعويض وعلى المقاول التحقق من صحة        يطلب م

   واي مواد مضافة بخصوص ١٩٩٨ لسنة ٨٩      الكميات والرسومات ويطبق على المقاول نص القانون 

         الكميات المنفذة 

 الوة  ترفض أي عطاءات مقترنة بشروط مالية فيما عدا الخصم أو الع-٦    

  على المقاول تقديم صورة من بطاقة التصنيف باتحاد المقاولين وكذا البطاقة الضريبية مجددة مع -٧    

          العطاء وتقديم سابقة أعمال معتمدة لمن لم يسبق لهم التعامل معهم بالمجلس 

   ا فيها الحديد واألسمنت  على المقاول تدبير جميع مواد البناء الداخلة والمستخدمة في العملية بم-٨     

   –ان�Aء ���
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  والخشب والزجاج بمعرفته دون االنتظار ألي تصاريح ودون أن يؤثر ذلك على مدة العملي         

 ٨٩ أي تأخير عن المدة األصلية للتنفيذ دون مبررات ويطبق عليها الئحة المناقصات والمزايدات بالقانون رقـم -٩    

  ١٩٩٨لسنة 

    

  

  ندسا نقابيا متخصصا لكل عمليةمنفصلة مديرا للمشروع متضامنا معه في المسئولية   يعين المقاول مه-١٠ 

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

  .لعمل يوميا عن كل مهندس غير متواجد أثناء سير ا)مبلغ  خمسون جنيها (           الحق في خصم 

 األعمال الغير واردة بالمقايسة ويكلف بها المقاول وكـذلك األعمـال التـي نـشأ نتيجـة تعـديل فـي األساسـات أو -١١

غيرها يقدمها المقاول ويتم الموافقة عليها من المجلـس وينـتج عنهـا زيـادة فـي الكميـات عـن الـواردة فـي المقايـسة 

  .المقاول يكون المحاسبة على أساس األسعار الواردة بعطاء 

   المقاول مسئول عن تدبير المياه والكهرباء بمعرفته وعلى نفقته ويقتصر دور المجلس على إعطائه  -١٢

  .      الخطابات الالزمة لتسهيل مهمته فقط 

  . تبدأ مدة العملية من تاريخ استالم الموقع ومدة العملية هي ثمانية شهور -١٣

ــدفتر-١٤ ــة لمــا جــاء ب ــم  أي اشــتراطات مخالف ــانون رق ــي ال تخــالف الق ــسنة ٨٩ االشــتراطات الت ــذلك ١٩٩٨ ل  وك

اشتراطات المجلس تعتبر مرفوضـة قطعيـا وللمجلـس الحـق فـي رفـض أي عطـاء مقـرن بـأي اشـتراطات أو تحفظـات 

  تخالف االشتراطات العامة والخاصة واالشتراطات العامة للمجلس للعملية 

 لــسنة ٨٩قائمــة األســعار فــي عطائــه طبــق مــا جــاء بــنص القــانون  علــى مقــدم العطــاء االلتــزام عنــد إعــداده ل-١٥

 م والئحته التنفيذية علما بأن لن يلتفت إلى أي إدعاء من أصحاب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم ١٩٩٨

  .بعد الميعاد المحدد لجلسة فتح المظاريف 

 سـى سـى وتخـتص ١٦٠٠ محركهـا عـن  على المقاول تدبير سيارة ركوب بسائقها وبحالـة جيـدة ال تقـل سـعة-١٦

بالعمل مع طاقم اإلشراف المعين من قبل المجلس فقـط وتكـون جـاهزة وصـالحة لالسـتخدام يوميـا أثنـاء سـير العمـل 

عن كل يوم وذلك الستئجار سيارة على ) فقط مائة جنيه (  جنيه ١٠٠وفي حالة تخلفها ألي سبب يتم خصم مبلغ 

  المجلس وذلك دون اعتراض المقاول حساب المقاول أو استخدام سيارات 



   على المقاول تجهيز مكتب بمنطقة العمل حسب اشتراطات المكتب العربي وتحفظ به نسخة من   -١٧

        الرسومات وصورة التعاقد واالشتراطات العامة          

 ماليـا المقارنـة ١٩٩٨ لـسنة ٨٩ من القـانون ١٦ يكون أساس تقييم العطاءات المنصوص عليها في المادة -١٨

بــين العطــاءات المقبولــة فنيــا هــو متوســط مجمــوع الفئــات المدرجــة بالعطــاء ويكــون هــو بــذلك األفــضل ســعرا ماليــا 

  وبصرف النظر عن اختالف الكميات 

 على المقاول قبل البدء في استخدام أي مادة التأكد من صالحيتها بإجراء التجارب المعملية وأهم هـذه المـواد -١٩

التـي يـتم اسـتخدامها فـي جميـع أجـزاء المنـشأة وذلـك قبـل البـدء فـي )  الميـاه – الـزلط – الحديـد –سـمنت األ( هي 

اســتخدامها وكــذا بعــد اســتخدامها وحيــث تكــون مطابقــة للمواصــفات الفنيــة فــي حالــة مخالفتهــا بعــد اســتخدامها يــتم 

مجلس تعتبــر بمثابــة إقــرار كتــابي مــن إزالتهــا بمعرفــة المقــاول دون المطالبــة بــأي تعــويض واســتخدام أي مــواد بــال

المقاول بصالحية هذه المواد ومطابقتها للمواصفات ومسئوليته عن أي مخالفة تظهـر نتيجـة السـتخدام هـذه المـواد 

   يتم توقيع مقدم العطاء على صفحات المقايسة واالشتراطات العامة ويختم بختمه الخاص -٢٠

 علـى لوحـات مناسـبة ٥٠ : ١ا يتم تعديله للمشروعات بمقيـاس رسـم  على المقاول تقديم رسومات تنفيذية لم-٢١

   صور ٣+ مبين عليها جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمد من جهة اإلشراف أصل 

دء  يلتزم المقاول   إخطاره بقبول عطاءه واستيفاء التأمين النهائي وكـذا وثـائق التـأمين عـن األعمـال قبـل البـ-٢٢

 ٨٩ مـن القـانون ٢١في العمل وذلك خالل مدة عـشرة أيـام وفـي حالـة عـدم قيامـه باسـتيفاء التـأمين يطبـق المـادة 

  ١٩٩٨لسنة 

 أعمـــال – النجـــارة وخردواتهـــا –الـــبالط ( علـــى المقـــاول تقـــديم عينـــات عـــن كافـــة األعمـــال الخاصـــة ألعمـــال -٢٣

كهربائيــة وجميــع مــشتمالتها مــن مفــاتيح ومآخــذ وأســالك  األعمــال ال– اإلعمــال الــصحية وخردواتهــا –األلومونيــوم 

  ولوحات وعلب توزيع لالعتماد من قبل المجلس قبل التركيب

على المقاول قبل البدء والتنفيذ أن يبدأ في استخراج التراخيص بالبناء على الموقع وعلى نفقته الخاصة طبقـا -٢٤

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

   يوم لمدة العملية األصلية ز  ١٥التي تزيد عن 

صـورة مـن المـستندات الخاصـة للمـشروع والمقـاول مـسئول مـسئولية كاملـة عــن +  يعتبـر دفتـر الزيـارة أصـل -٢٥

والمهندسـين المـشرفين واإلدارة تواجد دفتـر الزيـارة بـالموقع بتنفيـذ كـل مـا جـاء بتعليمـات موقعـة مـن مـدير األعمـال 

يعتبر أي أعمال لم يصرح بها في دفتر الزيارة غير ملزمة لإلدارة وأي أعمال لم يصرح بهـا مـن قبـل طـاقم اإلشـراف 



مرفوضة وال يستحق عنها أي مستحقات وتزال علـى نفقـة المقـاول علـى أن يـتم تقـديم هـذا الـدفتر ضـمن مـستندات 

  ختامي العملية 

 مـن دفتـر الـشروط مـن المكتـب العربـي يحـق لـإلدارة أن تنظـر فـي المـدد التـي تجيزهـا ٤ إلى المادة  باإلضافة-٢٦

  -: اإلدارة كمدد توقف قهري ودون مطالبة بزيادة األسعار وهي 

  

  

  

   أي عوائق غير ظاهرة أو تعديل في الموقع بمكاتبات رسمية أو تأخير في اعتماد تقرير األساسات لمدة    -

  )خمسة عشرة يوما (    تتجاوز 

 يــتم اســتخدام الجيــر فــي أعمــال البيــاض وخالفــه حــسب المواصــفات وغيــر مــسموح باســتخدام أي مــواد أخــرى -٢٧

  مخالفة لذلك

  قبل الدخول في المناقصة  على المقاول التأكد من موقع اإلنشاء للعملية على الطبيعة -٢٨

   من استكمال التأمين النهائي  على المقاول استالم موقع العملية خالل عشرة أيام-٢٩

 وفي حالة تخلف المقاول عن استالم الموقع مدة تزيـد عـن عـشرة أيـام أخـرى يعتبـر ابتـداء مـدة العمليـة مـن -    

  تاريخ تسديد التأمين النهائي 

 على المقاول تقديم برنـامج زمنـي تنفيـذي لألعمـال علـى أن يلتـزم بـه بعـد إقـراره واعتمـاده مـن المجلـس وفـي -٣٠

حالة اإلخالل بهذا البرنامج يحق للمجلس تعلية قيمة غرامة التأخير حتـى انتهـاء األعمـال أو سـحب األعمـال وذلـك 

  .حسب ما يراه المجلس 

 المقايسة المباعة له وكذا المـستندات والتوصـيات والتعـديالت المرفقـة هـي  على المقاول التأكد بنفسه من أن-٣١

لذلت العملية المتقدم لها وألن جميع الكميات الخاصـة بـالبنود مدونـة بالمقايـسة وان يراجـع مجلـس المدينـة فـي أي 

  إيضاحات له 

  ذا عند حضور     على المقاول التقدم بنفسه عند طلب شراء النسخة أو بتوكيل رسمي معتمد وك– ٣٢

         جلسات فتح المظاريف 

 أيام الحروب والكوارث الطبيعية وتسجل بدفتر الزيارة من طـاقم اإلشـراف بمـا يفيـد التوقـف الفعلـي وال -

 تشمل النواة واألمور االعتيادية التي يمكن للمقاول تقديرها عند دراسة العملية 

  



   على المقاول إن يضع العالوة للعملية عند دراسته لها شاملة ضريبة المبيعات المقررة ألعمال -٣٣

        المقاوالت وأي ضرائب ورسم أو التزامات حكومية أخرى 

لمقايــسة وأن يــتم وضــع أســعاره علــى  ال يــسمح للمقــاول بــأي حــال مــن األحــوال تجزئــة الكميــات أو فتاتهــا با– ٣٤

الكميات المنصوص عليها بالمقايسة واضـحة وبفئـة واحـد للبنـد ويـستبعد أي عطـاء يقتـرن باشـتراطات أو تحفظـات 

   فى اشتراطات المجلس لتخا

 يقوم المقاول بتقديم تصميم الخلطات الخرسـانة المـسلحة والعاديـة وذلـك باسـتخدام المـواد الحجريـة المطابقـة -٣٥

  لمواصفات الفنية ل

 كــذلك وعلــى أال يقــل محتــوى األســمنت بــالمتر المكعــب مــن الخرســانة ٢ســم/ كجــم١٧٥ الخرســانة العاديــة عــن -

  المسلحة والعادية عن ما هو وارد بكراسة الشروط والرسومات ما لم يذكر خالف ذلك من مواصفات خاصة 

 علـى لوحـات مناسـبة ٥٠ : ١شروعات بمقياس رسم على المقاول تقديم رسومات تنفيذية لما يتم تعديله للم -٣٦

   صور ٣+ مبين عليها جميع ما سيتم تركيبه أو تعديله بمعرفة المقاول على أن يعتمد من جهة اإلشراف أصل 

   على المقاول قبل البدء في التنفيذ عمل وثائق التأمين عن العملية – ٣٧

 أعمـال – النجـارة وخردواتهـا –الـبالط (ة بالتركيـب مثـل  على المقاول تقديم عينات عـن كافـة األعمـال الخاصـ-٣٨

 األعمــال الكهربائيــة وجميــع مــشتمالتها مــن مفــاتيح ومآخــذ وأســالك – اإلعمــال الــصحية وخردواتهــا –األلومونيــوم 

  ولوحات وعلب توزيع لالعتماد من قبل المجلس قبل التركيب

( مــن صــالحيتها بــإجراء التجــارب المعمليــة مثــل    علــى المقــاول قبــل البــدء فــي اســتخدام أي مــادة التأكــد - ٣٩

وذلك قبل البدء في استخدامها وبعد استخدامها بحيث يتأكـد دائمـا مطابقتهـا )  المياه – الزلط – الحديد –األسمنت 

للمواصـفات الفنيـة وعلـى أن يوضـح فـي عطـاؤه الفنـي أسـلوب ضـبط وتأكيـد جـودة األعمـال وجهـة اختبارهـا وكيفيـة 

ا على أن تكون جهة االختبار حكومية أو قطاع األعمال وأي أعمال تتم مخالفة للمواصفات يـتم إزالتهـا التعامل معه

  ٕعلى حسابه واعادة تنفيذها بما يتفق والمواصفات الفنية وبدون المطالبة بأي تعويض 

مـن المهنـدس مـدير  المقاول مسئول عن تواجد دفتر الزيـارة بـالموقع وتنفيـذ كـل األوامـر والتعليمـات الـصادرة -٤٠

صــورة والموقعــة مــنهم بتــاريخ صــدورها ويــتم + األعمــال والمهندســين المــشرفين والمدونــة بــدفتر الزيــارة مــن أصــل 

  .تسليمه مع ختامي العملية 

  . يوفع المقاول على جميع صفحات المقايسة باسمه بتوقيع مقروء ويختمه بختمه الخاص -٤١



ارجـة عـن إرادة المقـاول يـتم طرحهـا علـى إدارة الفتـوى بمجلـس الدولـة  أي تأخير ينـتج عـن كـوارث طبيعيـة خ-٤٢

  ألحقية إضافتها من عدمه دون المطالبة بأية زيادة في األسعار

   توصيل المياه واإلنارة على حساب المقاول -٤٣

  . بالنسبة للشركات مقدمة العطاءات يتم تقديم صورة من عقد الشركة وقانونها النظامي ونشاطها-٤٤

  ٢٠/      /     رير في      تح

    

  رئيس المركز والمدينة     الشئون القانونية                   الشئون المالية      اإلدارة الهندسية                

       )       (                   )             (                )       (              )           (                          

  نصراهللا محمد نصراهللا/ مديرعام     يصالح عطية الغرباو            السيد فتحي محمد                 عودة محمد عودة /م
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EFا�  G���5#ا  $Hر
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  ح��
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 ١   KLLLL�>M,و NLLLLو,�آ� �LLLLری�, )O<LLLLا�� �*���LLLL1
�ا���   � -� Pی� وذ����7ت �- �C�OHت ا�

  �LLLLOH 
>LLLLرا� �LLL٤ح�ی P�LLLL� 
LLLLT�1 ٣ $LLLL�
 
LLری�� 
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�LLLL�C $LLLL/ ا��LLLLای� �LLLL- ا���LLLLم  ١٠٠ار,�LLLLFع 
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 ٢   /*��LLب ا��LL@ ء�LL�1و �LLری�, )O<LLا�� �*���LL1
  P�LLL� K�]LLLت   �١٢�FLLLTا��LLL$ حN<LLL ا��
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A@�@ن����LLLL1 
<LLLL�O�و N<LLLLب ح�LLLL�Oا�� 
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  رئيس المركز والمدينة اإلدارة الهندسية                           مدير                            مهندس القسم 

            )      (      مديرعام                 )            (                                                   

  نصراهللا محمد نصراهللا                       عوده محمد عوده      / م                                          
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