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 مجهورية مصر العربية

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 

 (  1رقم ) عــامةالمــارسة كراسة الشروط والمواصفات للم

 لصالح معهد تكنولوجيا المعلومات 

 لتقديم  

 بفروع المعهد بالجهات منخدمات الحراسة واأل -1

 اسيوط (–المنصورة  – اإلسماعيلية)جامعة قناة السويس بمحافظة                

 ع المنصورة (بفر) ةالنظافخدمات  -2

  8/8/2019تاريخ جلسة االستفسارات 

 20/8/2019تاريخ تقديم العطاءات 
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 -مقدمة : 

 
والتي تعمل على نشر تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء جمهورية في اطار الخطة االستراتيجية للدولة    

منذ  كان معهد تكنولوجيا المعلومات هو الجهة المختصة بتقديم  تلك األنشطة والخدمات العربية. ولمامصر 

، فقد توسعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في إنشاء فروع للمعهد في  عاما  26يزيد على  ما

الخدمات تقديم تحتاج الى ولما كانت المباني التي يؤدى منها المعهد رسالته   بعض محافظات الجمهورية .

 : التالية 

  التالية : من بفروع معهد تكنولوجيا المعلومات باألماكنخدمات الحراسة واأل -1

 اسيوط جامعة  –) الدقهلية (  المنصورة جامعة  – )اإلسماعيلية (جامعة قناة السويس     

 ) الدقهلية (المنصورة جامعة ب معهد تكنولوجيا المعلوماتبفرع النظافة  ة خدم -2

    رقم  العامة  طرح الممارسة إلىوإزاء توافر االعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ موضوع التعاقد . فقد عمدت الوزارة .  

صالح معهد تكنولوجيا المعلومات ، وذلك طبقا لعلى الشركات المتخصصة لتقديم الخدمات المشار اليها  2019 نة(  لس1)

 .  التاليللوارد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية على النحو 

 
 أوال : طريقة التعاقد .

بتنظيم التعاقدات  2018لسنة  182القانون رقم ألحكام طبقا الخدمات المشار اليها بهذه الكراسة لتقديم عامة ممارسة  

 التي تبرمها الجهات العامة واللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما ال يتعارض مع احكامه .

 

 المتطلبات الفنية :

 .يبين نطاق وحجم العمل  وتقريبيوكميات التشطيب هو وصف عام  المبانيوصف  •

شركات  • شرعا وقانونا  ( وال يعفى عدم المعاينة ال تتم المعاينة على الطبيعة ) المعاينة النافية للجهالة 

 المتقدمة من الوفاء بالتزاماتها.
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 وأماكن تنفيذها الشروط الخدمات موضوع كراسة 
 أعمال الحراسة واألمن : -أ

وتشمل  أيام العمل الرسمية وكذلك أيام العطالت واالجازات الرسمية للدولة تتم أعمال الحراسة واألمن  في

 :  ىما يل

 .التزام جميع األفراد بالمظهر العام الالئق -

 .تسجيل الحضور واالنصراف لموظفين المعهد  -

تإكد من إدالقه بعد االنصةةةةةةةراف والمرور الدور  عليه  - فتح المكاتب والمعامل الخاصةةةةةةةة بالمعهد وال

 .لحوادث اوالتسجيل فى دفاتر 

 .التواجد مع أفراد النظافة أثناء القيام بإعمال داخل الغرف  -

 .توجيه الزيارات الخاصة بالعاملين إلى أماكن تواجدهم  -

 .متابعة أبواب الطوارئ  -

 .مين مداخل ومخارج المعهد  على مدار الساعةإت -

  .استقبال زيارات المعهد -

 .المرور على طفايات الحريق والتإكد من توقيع المرور -

 .حفظ التصاريح الدخول والخروج الخاصة بالمعهد -

 .تجهيز خطط إخالء الحريق -

 .المرور على درف الحريق والتوقيع على دفاتر المرور -

 .قدر هللا لة الحريق الوضع لوحات إرشادية فى حا -

 .التفتيش اليومى للعمالة أثناء الدخول والخروج  -

 يجب أن تتم جميع األعمال موضوع التعاقد وكما وردت فى كراسة الشروط -

 :بكل فرع من فروع المعهد على النحو التالى  أفراد األمن عدد 

  ) اإلسماعيلية (  فرع المعهد بجامعة قناة السويس -1

 مشرف 1أفراد امن  +  7عدد  

 ) الدقهلية ( المنصورة جامعة فرع المعهد ب -2

 مشرف عام  1أفراد امن  +  6عدد  

 بجامعة أسيوط )أسيوط (فرع المعهد  -3

 مشرف  1أفراد لكل وردية ( +  5أفراد امن )  10عدد  

 : بكل فرع من الفروع المشار اليها  نظام و توقيتات العمل

  1700و حتى سعت  700يوميا تبدأ من سعت  ةساع  12وردية كل وردية لمدة  2
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 أعمال النظافة : -ب 

 :  ىما يلتتم أعمال النظافة في أيام العمل الرسمية فيما عدا العطالت واالجازات الرسمية للدولة وتشمل 

 :النظافة اليومية  -1

 .كنس ودسل جميع المداخل يوميا.1

 .والنوافذالزجاجية رفع البقع والبصمات من على األبواب .2

شةةةةفط األتربة من األرضةةةةيات بجميع أنواعها باسةةةةتخدام ماكينة شةةةةفط األتربة وكذا ازالة البقع باسةةةةتخدام .3

 .مزيالت البقع ـ صديقة البيئة ـ الخاصة بها حسب نوعية البقعة 

ك ـ باسةةةتخدام ماكينات السةةةنجل ديسةةة الخ (...  /بالط  سةةةيراميك   /رخام  (األرضةةةيات الصةةةلبة  طتفوي.4

 .أمتار ـ  ويعاد تلميعها 3ديسبل عند مسافة  70مستوى الصوت أقل من 

 .ازالة البقع من على الحوائط باستخدام المزيالت الخاصة بذلك.5

 .شفط األتربة من على األرضيات الصلبة باستخدام ماكينة شفط األتربة.6

 .ثاثات الجلدية والمعدنيةنظافة وتفويط األثاثات الخشبية وكذا تلميعها بملمعات األثاث وكذا األ.7

 .تفويط األبواب الخشبية والمعدنية وكذا الحلوق الخاصة بها.8

 .تنظيف مجارى شبابيك األلوميتال والباكيتات الخاصة بها.9

 .كنس وتفويط الساللم الرئيسية والخلفية.10

 .نظافة ارضيات وحوائط المصاعد وكذا المرايات والواجهات الخاصة بها.11

 .والقمامة وطفايات السجائر يومياتنظيف سالل المهمالت .12

 .تفويط وتلميع المعلقات واألباليك.13

 .أجهزة ( /أثاث /أرضيات ) نظافة جميع القاعات.14

مراحيض ( باستخدام المطهرات  أحواض   مباول   شفاطات    حوائط /أرضيات  نظافة دورات المياه ).15

 .والمعطرات صديقة البيئة  

 شفاطات(. تجهيزات   أثاث   /أرضيات  نظافة األوفيسات والكافيتريات).16

 .تنظيف فتحات التكييف واسبوطات اإلضاءة وطفايات الحريق.17

 .إزالة العناكب من على األسقف والواجهات والحوائط.18

 .المبانيجمع المخلفات من أحواض الزهور داخل وخارج .19

 .نظافة جميع األسطح من األتربة والمخلفات.20

 القمامة بعربات الشركة.نقل جميع المخلفات إلى مقالب .21

تدبير جميع الخامات المسةةةتهلكة ) ورق تواليت   علب مناديل للمكاتب   مطهرات   معطرات   صةةةابون .22
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وأن تكون هذه الخامات مطابقة للمواصةةةفات القياسةةةية المصةةةرية ومن شةةةركات مرخ  لها وتحمل  ... الخ (

 العالمة التجارية لهذه الشركات .

 النظافة األسبوعية: -2

 .يتم فيها اعمال نظافة تإسيسية تتعمق فيها أعمال النظافة اليومية.1

 .وتلميعه الخارجيتزعيف جميع األدوار من الداخل والخارج ودسل الزجاج .2

 .والقواطع األلوميتال فى جميع األدوار الداخليتنظيف الزجاج .3

ع األجزاء النحاسةةةةةية تنظيف وتلميع الكاشةةةةةبوهات النحاس الخاصةةةةةة بالزرع فى جميع األدوار وكذا جمي.4

 .بالمبنى

 .النظافة العميقة للحمامات ) أرضيات وحوائط وصحى ( باستخدام المطهرات والمعطرات.5

 .تنظيف وتفويط األسقف الزجاجية من الداخل )مستوية أو هرمية( وتنظيف القواطع الخاصة بها.6

 .باستخدام المطهرات أرضيات وحوائط( دسيل األوفيسات والكافيتيريات).7

 .الساللم باستخدام الماكينات الحديثة األدوار  /الممرات  /ل وتلميع ارضيات المداخل دسي.8

 .باستخدام الملمعات الخاصة بكل نوع معدنية( /جلدية  /خشبية  نظافة عميقة لألثاثات المختلفة).9

 ازالة البقع من على جميع األرضيات الصلبة والموكيت..10

 نظافة وتلميع جمع النوافذ الزجاجية وكذا األلوميتال الخا  بها..11

 نظافة الستائر بجميع انواعها..12

 تنظيف ودسيل سالل المهمالت مع تغيير األكياس..13

تنظيف ودسةةيل جميع طفايات السةةجائر وتلميع الطفايات المعدنية ) سةةتانلس سةةتيل   نحاسةةية ( بالملمعات .14

 الخاصة بها.

 األجزاء المعدنية داخل المبنى ) ترابزينات   مقابض ابواب...الخ (.تفويط وتلميع جميع .15

 تفويط وتنظيف الحوائط الرخامية ودسيل السيراميك باستخدام المواد والمنظفات المناسبة..16

 النظافة الشهرية : -3

 :ىما يلفى النظافة اليومية واألسبوعية يتم تنفيذ  قما سبباإلضافة إلى جميع 

 األرضيات الصلبة باستخدام ماكينات التلميع الخاصة بذلك.تلميع جميع  .1

دسيل وتلميع جميع الواجهات الزجاجية من الخارج باستخدام المعدات الحديثة المعدة لذلك والواجهات  .2

 واألسقف الزجاجية من الداخل باستخدام الساللم.

والكافيتريات مرة كل مكافحة الحشةةةةةةرات الزاحفة والقوارض بجميع انواعها وذلك برش األوفيسةةةةةةات  .3

    شةةةهر وباقى قاعات المبانى مرة كل ثالثة أشةةةهر) جميع المواد المسةةةتخدمة فى المكافحة صةةةديقة للبيئة 

 ودير ضارة باإلنسان و يجب إرفاق شهادة تفيد بذلك من و زارة الصحة (.
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 المتطلبات الفنية :

أوتوماتك متحركة( لتنظيف الواجهات المناسبة ) أوناش متحركة   سقاالت  اتتخص  الشركة المعد •

 بجميع أنواعها ــ ) مبانى   زجاج   ديكورات ( ــ وأشكالها الهندسية أيا كان موقعها من المبنى.

يتم تخصةةةي  العدد المناسةةةب من ماكينات تلميع األرضةةةيات الجرانيت والرخام تعمل بالكهرباء على  •

 أال تقل عن اثنتين.

 تنظيف ودسيل الموكيت.يتم تخصي  ماكينة كهربائية ل •

الشةةةةةةركة بتوفير الماكينات والخامات والمواد المسةةةةةةتخدمة فى أعمال النظافة والتطهير فى حالة تقوم  •

ممتازة ومن أجود األصةةةةةةناف والخامات المحلية أو المسةةةةةةتوردة وأن تكون كمياتها مناسةةةةةةبة للغرض 

 المستخدمة من أجله.

مسةةةةتوى من الكفاءة والتدريب على أعمال النظافة ومن الشةةةةركة بتقديم أطقم النظافة على أعلى  تلتزم •

السير والسلوك وبالزى الخا  بالشركة ويحمل بادج الشركة مع التدقيق  ىوى السمعة الطيبة وحسنذ

 فى اختيار المشرفين.

 الشركة ان تقوم بتطهير األدوار من جميع انواع المخلفات ونقلها الى المقالب العمومية. تلتزم •

 بتقديم خطة زمنية لجميع أعمال النظافة الدورية.تقوم الشركة  •

 يجب ان تتم جميع األعمال موضوع التعاقد وكما وردت فى كراسة الشروط طبقا ألصول الصناعة •

 ) المهنة ( وباستخدام المواد والمعدات الحديثة التى تتناسب مع الغرض المستخدمة من أجله.        

 الخامات المستخدمة 

األصةةةلية من  خاماتالالنظافة لمبنى معهد تكنولوجيا المعلومات بتوفير  أعمالمسةةةند إليها الشةةةركة ال تلتزم

وأن تكون تلك الخامات دير مضرة  وتحمل العالمة التجارية ، شركات مرخ  لها بتصنيع تلك الخامات

وأن تقوم بتوريدها شهريا وقبل بداية الشهر ، وأن   بالصحة العامة ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية

تسليم ب ، ويقوم مسئول شئون المقر بفرع المعهد% من اجمالى القيمة الشهرية للتعاقد  7 تلك الخامات قيمة

  . الشركة كشف بعدد وأنواع الخامات المستخدمة ويتم توريد الخامات للفرع

 المعهد بجامعة المنصورة ) الدقهلية ( بفرع عدد أفراد النظافة  

 مشرف 1عامل + 7عدد 

 نظام و توقيتات العمل بكل فرع من الفروع المشار اليها على النحو التالى : •

 الساعه الثامنة مساءا و حتى الساعه الثامنة صباحا من ساعات يوميا تبدأ  10وردية واحدة لمدة  •
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  ثالثا : مكان تنفيذ العقد .
(      االسماعيلية )جامعة قناة السويس  :التالية الحراسة واالمن بفروع معهد تكنولوجيا المعلومات باألماكنخدمات  -1

 أسيوط .جامعة  –) الدقهلية ( المنصورة جامعة  –

 ) الدقهلية ( المنصورة جامعة  :التالية  خدمات النظافة  بفروع معهد تكنولوجيا المعلومات باألماكن-2 -2

    تحت عنوان بالكراسةلوصف العام لفروع المعهد الوارد راجع  ايلمزيد من التفصيل بالنسبة ألماكن المباني ومساحتها  -3

 الفقرة ثانيا "المواصفات الفنية لموضوع التعاقد " " من عام " 

 

 رابعا : مدة العقد .
. بشنننرط االلتزام بالمواصنننفات والشنننروط الواردة  2020/     /     وتنتهى فى   2019/    /     سننننة ميالدية تبدأ من   

 بهذه الكراسة .

  خامسا : الشروط العامة  للطرح
 عام :
وإنما خدمات األمن والنظافة معا بأى فرع من فروع المعهد تجمع بين تقديم اليجوز للشركة المتقدمة بعطاءها أن  -

 فقط . واألمن فقط أو خدمات النظافةيقتصر اشتراكها في الممارسة على تقديم خدمات الحراسة 
يجوز للشننركة المتقدمة في خدمات النظافة أواألمن أن تتقدم  للممارسننة ألكثر من فرع من فروع المعهد بشننرط أن  -

 يكون في نشاط واحد فقط .
 عطاء الشركة . باستبعادفي حال عدم االلتزام بما سبق ستقوم الوزارة  -

 

 .  المحظورين من التقدم بعطاءات -1 
يحظر التقدم  بعطاءات بالذات أو بالشراكة مع الغير بأكثر من عطاء في هذه الممارسة .مالم يكن المتقدم شريكا مع الغير  -أ

له بالتأثير في إتخاذ قرار ذي صنننننلة بالعطاء . وفى حال مخالفة هذا الحظر سنننننتقوم الوزارة باسنننننتبعاد  حال تسنننننمبحصنننننة 
وأيلولة التأمين المؤقت للجهة اإلدارية أو فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب ، وأيلولة التأمين النهائي  العطاءات المخالفة ،
 خسارة تلحق بها إذا تبين لها مخالفة الحظر بعد التعاقد . بأي، وتحميل المتعاقد 

سطة بعطاءات أو عروض يحظر على الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة ألحكام هذا القانون التقدم بالذا -ب  ت أو بالوا
لتلك الجهات ، وال يجوز تكليفهم  بأعمال في  الممارسننننة المطروحة. وفى حال مخالفة هذا الحظر يحق لذوى الشننننأن إقامة 
الدعوى المدنية أو الجنائية ، دون االخالل بالمسنننننننئولية التأديبية لكل من خالف  أحكام  قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها 

، واللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما ال يتعارض مع  2018لسننننننننة  182جهات العامة رقم ال
 احكامه . 

يحظر اللجوء إلى تجزئة محل العقود المبرمة بقصننننننند التحايل لتفادى الشنننننننروط والقواعد واإلجراءات و ير ذلك من  -ج
 .بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة  2018لسنة  182انون رقم الضوابط والضمانات المنصوص عليها في الق

 
 

 : طريقة تقديم العطاءات .-2

تقدم العطاءات باللغة العربية موقعة من أصنننننحابها ومختومة بخاتم الشنننننركة على نموذج العطاء المختوم بخاتم الوزارة  -

في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني واآلخر للعرض  والمؤشننننر عليه برقم قسننننيمة تحصننننيل الثمن وتاريخها ، وذلك
المالي ، ويجب أن يثبت على كل من مظروفي العطاء الفني والمالي نوعه من الخارج ، ويوضننع المظروفان داخل مظروف 

القاهرة طريق  28مغلق بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم ديوان عام وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الكائن بالكم 
        وأن ما بداخلة المظروف الفني والمظروف المالي لجلـنننننننننسنننة  الجيزة  ، –إسنننكندرية الصنننحراوي بمنطقة القرية الذكية   /
 (20    /8 /9 201 . ) 
 يوما تحسنننب اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية ،ويبقى 90يجب أن تكون العطاءات سنننارية المفعول لمدة  -

العطاء نافذ المفعول من وقت تصننديره بمعرفة مقدم العطاء ، وبغض النظر عن ميعاد اسننتالمه بمعرفة الوزارة وحتى نهاية 
 مدة سريان العطاء .
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  2019  /  8 / 20.الموافق   الثالثاءتقدم العطاءات إلى اللجنة المختصة في ميعاد  ايته الساعة الثانية عشر ظهر يوم  -
وهو الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية ، وأي عطاء يرد بعد الموعد المحدد يجب تقديمه فور وصننوله إلى رئيس اللجنة 

وال يعتد بأي عطاء أو تعديل فيه يرد  دون فتحه، للتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده ثم يدرج في كشف العطاءات المتأخرة
على أي تعديل لصننننالح الوزارة يقدم من صنننناحب أقل العطاءات المطابقة للشننننروط ، بعد الميعاد المذكور ، وال يسننننرى ذلك 
 طالما أنه ال يؤثر في أولوية العطاء .

 .8/8/2019تحددت جلسة االستفسارات يوم  الخميس الموافق  -
ك لسماع قراءة يجوز لمقدمي العطاءات أو من يفوضونه كتابة حضور جلسة فتح المظاريف الفنية في الموعد المحدد وذل -

 محتوياتها .
سننننتقوم الوزارة باسننننتبعاد العطاءات  ير المطابقة للشننننروط والمواصننننفات طبقا ألحكام هذا القانون واللوائح والقرارات  -

القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما ال يتعارض مع احكامه ، والشننننروط والمواصننننفات والمتطلبات المحددة بكراسننننة 
 فات .الشروط والمواص

يقتصننر فتح المظاريف المالية على العطاءات المقبولة فنيا في الموعد والمكان الذي سننيتم إخطارهم به . ويتعين حضننور  -
السننابق تقديمها  –أعمال لجنة الممارسننة أصننحاب العطاءات المقبولة فنيا أو مندوبيهم المفوضننين  لفتح المظاريف المالية 

 أقل األسعار . للوصول إلى أفضل الشروط و –منهم 
سيخطر صاحب العطاء الفائز بقبول عطائه خالل مدة ال تجاوز يومين بعد انقضاء السبعة أيام المشار اليها ، كما سيخطر  -

 العطاءات بذلك . مقدمي باقي
في لوحة اإلعالنات المخصصة  خطابات االخطار بنشر نتائج قرارات اللجان ، وكذا نتيجة الترسية بأرسالوستقوم الوزارة 

 لذلك بالوزارة ، وكذلك النشر على بوابة التعاقدات العامة . طبقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن . 
 يوجب تعديل حجم التعاقد بالزيادة أو النقص يجوز للوزارة التعديل بما ال إذا طرأ من المسنننننننتجدات بعد إبرام العقد ما -

إذا  األصننليبنود العقد بذات الشننروط والمواصننفات واألسننعار .وأن تعدل مدة العقد  لباقيمن كمية كل بند  %15يجاوز 
 تطلب األمر ذلك بالقدر الذى يتناسب وحجم الزيادة أو النقص ، 

عن طريق  طريقة اإلخطار بأى إجراء من إجراءات الطرح والتمارس والتعاقد يكون بكتاب مرسننننننل بالبريد السننننننريع ، -
الهيئة القومية للبريد ، مع تعزيزه في ذات الوقت بالبريد االلكترونى أو الفاكس بحسنب األحوال ، على عناوين وبيانات 

 مقدمى العطاءات ، الواردة بالعطاء  ،  ودون حاجة التخاذ أي إجراء آخر .
 

 

 المظروف الفني :  •
 ملحوظة : 

 المظروف الفني على أية بيانات مالية بخالف التأمين المؤقت. يجب أال يحتوى -
 يحتوى المظروف الفني على ما يلى :يجب أن  -

 التأمين المؤقت ، أو المستند الدال على سداده.  -

 أصل نسخة كراسة الشروط والمواصفات الفنية موقعا ومختوما على كل ورقة منها من مقدم العطاء. –
 شركة والمستندات الدالة على قيامها قانونا  .الشكل القانوني لل –
 صورة رسمية من بيانات القيد في السجل التجاري. -
 صورة رسمية من شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.  -
 صورة رسمية من البطاقة الضريبية  للشركة  .  -
وكافة البيانات  لمقدم العطاء لمراسنننننننلته عليه أثناء إجراء   اإللكترونيتحديد عنوان المراسنننننننالت ورقم الفاكس والبريد  -

 للفائز في الممارسة   .   -إن وجدت  -أعمال الممارسة والترسية ، ولحين االنتهاء من تنفيذ العقد وتجديداته 
فصننيليا لما ، على أن تقدم وصننفا ت -إن وجدت  -المسننتندات الدالة على سننابقة األعمال في مجال الممارسننة محل الطرح  -

 هذه األعمال  . فيالعطاء  مودور مقدقامت به 
ويظل هذا االلتزام سنناريا طول مدة  بسننداد تأميناتهموااللتزام  عاملين لدى الشننركة المسننتندات الدالة  على التأمين على ال -

 تنفيذ العقد . 

 كافة البيانات الفنية والكتالوجات الالزمة . -
وتقديم القوائم المالية عن آخر ...... مالية تم  يقل رأس مال مقدم العطاء عن ......... وحجم االعمال عن ..........  أال -

 اعتمادها .
تلك   اسننتيفاءيفيد  مراعاة المواصننفات القياسننية المصننرية بالنسننبة لنوع النشنناط الذى يعمل فيه مقدم العطاء ،وتقديم ما -

 المواصفات ) إن وجدت ( .
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يجب على شنركات األمن أن تقدم ضنمن عرضنها الفني المسنتندات الدالة على الترخيص لها بممارسنة نشناطها وتجديداته  -
 من وزارة الداخلية وهيئة االستثمار . وسيستبعد أي عطاء لم يقدم تلك المستندات.  

يجب على شركات النظافة أن تقدم ضمن عرضها الفني المستندات الدالة على الترخيص لها بممارسة نشاطها وتجديداته.  -
والشننهادات من الجهات المختصننة ) وزارة الصننحة  التجاريوتقديم بيان بالخامات المسننتخدمة في أعمال النظافة واسننمها 

 لم يقدم تلك المستندات  .  وسيستبعد أي عطاءو يرها من الجهات الحكومية ( 
 أي بيانات أخرى ير ب مقدم العطاء تقديمها . -
 

 المظروف المالى  :  •
نوع الخدمة المتقدم اليها مقدم العطاء وذلك ا فرع على حدة موضحا بهخدمة مقدمة بكل لكل ويحتوى على القيمة اإلجمالية 

خاصة ضريبة  - ويجب أن تكون القيمة شاملة كافة أنواع الضرائب عن مدة العقد الواردة بالفقرة رابعا من هذه الكراسة  ،
وتأميناتهم وكافة  العاملين والرسوم والدمغات والتأمين بأنواعه وكافة عناصر التشغيل ، وأجر ومكافآت  - القيمة المضافة

 العناصر التى تؤثر فى القيمة المالية للعطاء . 
  -:  الماليفي إعداده لعرضه  ىما يليجب على مقدم العطاء مراعاة  -
تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعـنننة رقما وحروفا باللغة العربية ، وتحدد القيمة عن كامل مدة العقد  –

مؤرخا وموقعا لكل بند من بنود الكراسة و المصريمتضمنا األسعار التفصيلية وبالجنيه   المالي، ويجب أن يكون العرض 
 قدم العطاء . من م

 وكل تصحيح فيه يجب إعادة كتابته رقما وحروفا وتوقيعه .  الماليأو المحو في العرض  ال يجوز الكشط -
وال يلتفت إلى  ال يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من البنود أو من المواصفات أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعـنننننننه ، -

 أي ادعـاء مـن صاحب العطاء بحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.
 .القيمة التي حددها مقدم العطاء تشمل وتغطى جميع المصروفات وااللتزامات التي يتكبدها أيا كان نوعها  -
لقيمننة المبينننة بنناألرقننام ، وتكون نتيجننة المراجعننة يؤخننذ بننالقيمننة المبينننة بننالتفقيط في حننالننة وجود اختالف بينهننا وبين ا -

 الحسابية على هذا النحو هي األساس الذي يعول عليه في تحديد قيمة العطاء .

 
 -الشروط الخاصة  :  -سادسا : 

 يقر ويلتزم مقدم العطاء بما يلى : 
 التأمين على العمالة لديه وفقا لقوانين التأمينات السائدة . -
بمسئوليته القانونية ) الجنائية والمدنية ( ، والتعويض عما قد يتسبب فيه أو تابعيه من أضرار لألفراد ) عاملين بالوزارة  -

 ا . موالعاملين به والوزارةالمعهد أو من الغير (  والممتلكات ) عامة أو خاصة (. ودون أدنى مسئولية قانونية على 
 ضمان واستمرار الخدمة وانتظامها بصورة متميزة  فى كافة األماكن التى ستؤدى فيها طول مدة سريان العقد . -  
  -التابعين له   -األفراد أو العمال تؤيد عدم سنننبق الحكم على   والتيتقديم مسنننتندات ) صنننحيفة الحالة الجنائية  ( حديثة   -

السيرة حسنى السمعة ، وأن يظل هذا االلتزام قائما طول مدة تنفيذ العقد ،   حموديم تابعيه عقوبة جنائية ، وأن يكون  بأي
 ا . م. ودون أدنى مسئولية قانونية على الوزارة والعاملين به  تابعيهويقر بمسئوليته القانونية عن 

عشنننننر  من  الثانيالمشنننننار اليه بالبند  سنننننتطبق الجزاءات الواردة  بالجدولأو جودة الخدمة بالمواعيد فى حال االخالل   - 
 .  2018لسنة  182كراسة الشروط والمواصفات . دون االخالل بالجزاءات المقررة بالقانون رقم 

، و حق الوزارة في تنفيذ موضنوع الكراسنة اإلدارة واالشنراف على موضنوع هذه الممارسنة ، ومسنئوليته الكاملة عن  -
بشنننننننرط أن يكون في أي وقت وإجابتها لطلبها  ل النظافة لألسنننننننباب التي تقدرها أي فرد من أفراد األمن أو عماتغيير 
 ودون إعتراض من الفائز بالعطاء أو طلب زيادة في القيمة المتعاقد عليها . كفء البديل

وجود اعداد خطة عمل تتضمن التشغيل بكفاءة  عالية ، وضمان انضباط الخدمة ، ووضع وتوفير البدائل السريعة حال  -
ويلتزم بتوفير بهذه الكراسنننة ،  ، بمواعيد الحضنننور واالنصنننراف المقررة تابعيه، والزام  وف طارئه ألى من تابعيهظر

للتنسننيق مع مقدم العطاء ولمتابعة تنفيذ ما سننبق ، والزامه  -بحسننب األحوال  –المعهد   بمقرمشننرف بصننفة مسننتمرة 
 أثناء التشغيل .     ، وحل المشاكل التي قد تظهرلمعهد بتقديم تقرير يومي ل

وحوافزهم ، وتنقالتهم  التابعين له ، من ذلك االلتزام بسداد أجورهم أو مكافآتهم ، األفراد أو العمال مسئول قانونا عن  -
و تأميناتهم ، وضرائبهم ، وضمان أال يقبلوا أي منح أو اكراميات أو مكافآت من  يرهم أيا كان  ،من والى مقر المعهد 

، والسننننمعة ، حسنننننى السننننير والسننننلوك ملتزمين بالزى الرسننننمي لمقدم العطاء حسنننننى المظهر  وايكوننوعها ، وأن 
 .أو الغير  بالمعهدمنضبطى األقوال واألفعال حال تعاملهم مع العاملين 

 الحق في متابعة شننننروط تنفيذ الشننننروط والمواصننننفات الفنية الواردة  بالكراسننننة والعقد سننننواء او المعهد يكون للوزارة -
بنفسها أم بواسطة الغير وتلتزم الشركة أن تعاونها وتضمن ذلك فى كافة األماكن التى ستؤدى بها الخدمة طوال مدة تنفيذ 

 العقد  .
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مات على الوزارة  - يب أي التزا ية  أو المعهد ال يجوز لمقدم العطاء ترت هاء مدة العمل هاء أو إن طوال مدة العقد وحتى إنت
 موضوع الطرح  .

للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المسننتحقة له كلها أو بعضننها ، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ  اليجوز -
ألحد البنوك ، بشرط إخطار الوزارة بذلك كتابة ، ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون االخالل بمسئولية المتعاقد عن 

 لوزارة قبله من حقوق. تنفيذ العقد ، ودون االخالل بما يكون ل
في حال حدوث خالف أثناء تنفيذ العقد وقبل اللجوء للقضننننننناء االتفاق على تسنننننننويته عن طريق التوفيق ، مع التزام كل   -

 طرف باالستمرار في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد .
  

 سابعا  التأمينات : 
  : التأمين المؤقت 1
 لفرع أو أكثرمن فروع المعهد  -ويوضنننننننع داخل المظروف الفني  - المؤقت يجب أن يقدم مع كل عطاء التأمين -
  تقديم  خدمات ) الحراسة واألمن أو النظافة (  على النحو التالى :ل
 لتقديم خدمات النظافة بالفروع التالية : لمؤقتالتأمين ا 

 

 مالحظات قيمة التامين االبتدائي العملية م

1 
تكنولوجيا اعمال النظافة لفرع معهد 

 المنصورة المعلومات بجامعة

 جنيها 1500مبلغ وقدرة 

 )الف جنيها مصر  ال دير (

 

 

 لتقديم خدمات الحراسة واألمن بالفروع التالية : المؤقت التأمين

 مالحظات قيمة التامين االبتدائي العملية م

1 
اعمال الحراسة واألمن لفرع معهد 

 السويستكنولوجيا المعلومات بجامعة قناة 

 جنيها 1500مبلغ وقدرة 

 )الف جنيها مصر  ال دير (

 

2 
اعمال الحراسة واألمن لفرع معهد 

 المنصورة تكنولوجيا المعلومات بجامعة

 جنيها 1500مبلغ وقدرة 

 )الف جنيها مصر  ال دير (

 

3 
اعمال الحراسة واألمن لفرع معهد 

 تكنولوجيا المعلومات بجامعة اسيوط

 جنيها 1500مبلغ وقدرة 

 )الف جنيها مصر  ال دير (

 

بالتحصننيل االلكترونى على الكود المؤسننسننى رقم ويسننتبعد كل عطاء  ير مصننحوب بكامل هذا المبلغ ،  ويؤدى التأمين  -
وقابل أو بخطاب ضننننمان  ير مقترن بأي قيد أو شننننرط صننننادر من أحد البنوك المعتمدة في مصننننر  ( .12700101)

قيمة خطابات الضنننننننمان المصنننننننرح له  إجماليوإقرار من البنك بأنه لم يتجاوز  - الشنننننننركةللتجديد دون الرجوع إلى 
 . بإصدارها

            وهى  يجب أن يكون التأمين المؤقت سننننننناريا لمدة ثالثين يوما بعد تاريخ انتهاء مدة صنننننننالحية سنننننننريان  العطاء    -
 او تاريخ انتهاء مدة مد صالحيته .  ر على األقل ( من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية ) ثالثة شهو

مقدم العطاء من الممارسننننننة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية يصننننننبح التأمين المؤقت المودع حقا  انسننننننحبإذا  -
الدليل على حصنننننننول ضنننننننرر . أو  إلقامةللوزارة دون حاجة إلى انذار أو االلتجاء إلى القضننننننناء أو ا تخاذ أية إجراءات أو 

 استئدائه من أي مبالغ مستحقة أو قد تستحق لديها أو لدى أي جهة إدارية أخرى لصاحب العطاء المذكور .
يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات  ير المقبولة فنيا دون توقف على طلب منهم وذلك فور انتهاء جميع إجراءات  -

 مرحلة البت الفني .
ات كتابة لمد مدة سننريان عطاءاتهم للمدة التي يتطلبها االنتهاء من إجراءات الترسننية يحق للوزارة  إخطار مقدمي العطاء -

، ومد مدة صالحية التأمين المؤقت ، ويكون ذلك قبل انتهاء مدة سريان العطاءات بخمسة عشر يوما ، ويستبعد كل عطاء 
 دة سريان العطاء .لم يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه كتابة ، ويرد إليه تأمينه فور انتهاء م
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في حالة وفاة مقدم العطاء إذا كان شنخصنا طبيعيا ، أو مالك شنركة الشنخص الواحد ، أو الشنريك مع الغير بحصنة حاكمة  -
تسمح له بالتأثير في إتخاذ قرار ذي صلة بالعطاء قبل البت ، جاز للوزارة استبعاد العطاء المقدم منه ورد التأمين المؤقت ، 

ة باالستمرار في اإلجراءات بشرط أن يعينوا عنهم وكيال بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه ، وتوافق عليه أو السماح للورث
 الوزارة .

 

 :التأمين النهائي .2

صاحب العطاء الفائز أن يؤدى التأمين النهائي خالل عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي إلخطاره  بقبول  يجب على -.1

بالتحصنننننننيل النهائي ، أمين التأداء  ويكون ، % ( من قيمة العقد  5عطائه الذى يكمل التأمين المؤقت إلى ما يسننننننناوى ) 

بخطاب ضمان  ير مقترن بأي قيد أو شرط صادر من أحد البنوك  أو (12700101االلكترونى على الكود المؤسسى رقم )

قيمة خطابات الضمان  إجماليوإقرار من البنك بأنه لم يتجاوز  - وقابل للتجديد دون الرجوع إلى الشركةالمعتمدة في مصر 

خطاب الضمان أن تكون القيمة بالكامل مستحقة الدفع لوزارة االتصاالت والمعلومات  فيويشترط  ، المصرح له بإصدارها

 .ة إلجراء آخرجفورا بمجرد طلب الوزارة ذلك كتابة ودون الحا

 ويجوز منح مهلة إضافية لألداء بما ال يجاوز عشرة أيام عمل  .  -
 يكون التأمين المؤقت من حق الوزارة   .  حال عدم سداد التأمين النهائي في المهلة المحددة ، في  -
 إذا تجاوزت قيمة التأمين المؤقت التأمين النهائي وجب رد الزيادة فورا بغير طلب . -
منه بغير طلب من ذوى الشنننأن خالل عشنننرة أيام عمل فور  ىما تبقضنننامنا لتنفيذ العقد وسنننيرد أو  النهائييكون التأمين   -

 ،  مالم تعدل مدة التعاقد .  -بقا للشروط والمواصفات الفنية ط -إتمام تنفيذ العقد بنجاح 
 في جميع حاالت فسخ العقد أو التنفيذ على حساب المتعاقد يكون التأمين النهائي من حق الوزارة . -
لمطالبات قبل في حالة وفاة المتعاقد أثناء تنفيذ العقد يحق للوزارة إنهاء العقد  ورد التأمين النهائي للورثة ، بعد خصنننننم ا -

 .المتعاقد  ، أو السماح للورثة باالستمرار في تنفيذ العقد
 
  ثامنا : طريقة السداد . 

 يلتزم مقدم العطاء الفائز بتقديم فاتورة شهرية صادرة من الشركة حتى يتسنى اصدار الشيك في الميعاد المناسب  .
 عن  الخدمات المؤداة بالفعل  بعد مراجعة الوزارة . تسدد القيمة لصاحب العطاء الفائز شهريا بشيك حكومي وذلك و
 

 تاسعا : تقديم الشكاوى .

لكل ذي شننأن التقدم الى الوزارة بشننكواه كتابة بخصننوص أي إجراء من إجراءات التعاقد وفى ذات التوقيت إخطار مكتب  -

لم يفصننل فيها بمعرفة الوزارة يكون له الحق في التقدم  شننكاوى التعاقدات العمومية التابع لوزير المالية بصننورة منها .وإذا
 بشكواه إلى المكتب وذلك قبل اللجوء الى جهات القضاء

السننلطة المختصننة لقرارات لجان الممارسننة بالقبول أو االسننتبعاد أو اإللغاء سننتقوم إدارة التعاقدات بالوزارة   اعتمادفور  -
  . إلخطارهم بالقرار التاليقدم بشكواهم كتابة خالل سبعة أيام تبدأ من اليوم العطاءات ، ويكون لهم حق الت مقدميبإخطار 

 

   عاشرا : أسلوب تقييم العروض
بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة واللوائح  2018لسنننننة  182القانون رقم تخضننننع هذه الممارسننننة ألحكام  -

 والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما ال يتعارض مع احكامه .
 الرفض (  –) القبول والتقييم سيكون بنظام 

 
 أسس المفاضلة : 

 أو النظافة ( فقط لكل فرع من فروع المعهد على حدة . التمارس سيكون على الخدمة المقدمة ) األمن -
 لمعهد .اع ويحق للشركات التمارس على ذات نوع الخدمة  في فرع أو أكثر من فر -

فال تجوز تجزئة العملية بين  وسننننتكون أقل قيمة أسنننناس الترسننننية وفى حالة تسنننناوى القيمة الكلية بين عطائين أو أكثر ،
مقدميها ، على أن تكون األولوية بين الشنننركات المتسننناوية في هذه الحالة وفقا لحجم العمليات األكبر في المجال موضنننوع 

 الممارسة محسوبا باجمالى قيمة العقود التي أبرمتها الشركة وقدمتها ضمن عرضها  .
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 ير عادى مقارنة بالعطاءات األخرى والقيمة التقديرية ،  انخفاضننا نخفضإذا تبين للجنة البت أن العطاء األقل سننعرا م -
يجب على مقدم العطاء أن يجيب اللجنة كتابة بكافة التفاصنننننننيل والمعلومات عن العرض المقدم منه . فإذا تبين للجنة 

 ذلك .  البت أن العرض المقدم مازال يثير الريبة ويتعذر التنفيذ به توصى باستبعاده مع بيان أسباب
 

 حادى عشر : شروط فسخ العقد  :
إذا تبين أن المتعاقد اسننتعمل بنفسننه أو بواسننطة  يره الغل أو التالعب في تعامله مع الوزارة أو حصننوله على العقد .  -

 فسخ العقد وجوبيا وتلقائيا ويشطب المتعاقد من سجل المتعاقدين .
احتكار . فسنخ العقد وجوبيا وتلقائيا ويشنطب المتعاقد من سنجل إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسنات احتيال أو فسناد أو  -

 المتعاقدين .
 اذا أفلس المتعاقد أو اعسر . ) فسخ العقد وجوبيا وتلقائيا (. -

 
  ثانى عشر : الجزاءات والغرامات .

شركة بعد تقدير   لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات خصم قيمة أى تلفيات يحق  جزاءات خاصة من مستحقات ال

  .قيمتها بمعرفة الوزارة

طبقا ل كما يحق لها توقيع ما تراه مناسنننننبا من  رامات مالية على الشنننننركة المنفذة فى حالة وجود تقصنننننير فى األعما -
 للجدول التالى  :

 

 الجزاء الفعل م

1 
 في من مرة  ألكثرللعاملين غياب 

 مع عدم إرسال البديلالشهر 
 من قيمة المطالبة الشهرية للشركة  %20نسبة خصم  

2 
من ع رمن ادارة الفشكوي حالة  في

 لخدمة المقدمة مستوي ا
 من قيمة المطالبة الشهرية للشركة %20نسبة خصم 

٣ 
كامل المستلزمات عدم تسليم المواد 

 المتفق عليها بالعقد 
 إيقاف الدفعات المتبقيةمع خصم تكلفة المواد 

 من قيمة المطالبة الشهرية  %10خصم  قوالالئالمحدد  بالزيعدم االلتزام  4

 
إذا لم يلتزم  من رسنننننت عليه الممارسنننننة بما ورد بهذه الكراسنننننة خالل مدة العقد  ، يكون للوزارة بحسنننننبما تراه محققا  -

بول الذي يليه في الترتيب ، أو للمصلحة العامة تنفيذ الممارسة  على حساب المتعاقد المقصر بواسطة صاحب العطاء المق
بطرح الممارسة من جديد بنفس الشروط والمواصفات الواردة بهذه الكراسة ، وفى هذه الحالة يتم تحميل المتعاقد المقصر 

في نهاية مـنندة العقد ، وقـننيمة كل خـننسارة تلحق بالوزارة ، وما تستحـننقه مـننن   -إن وجدت  –بقيمة الفروق إلى الـننوزارة 
والمـصاريف اإلدارية  ، ويكـون للوزارة الحق في خصم كل ما سبق من مستحقاته سـواء لديها أو لدى أي جهة  تعويضات

إدارية أخرى أيا كان سبب االستحقاق دون حاجة إلى تنبيهـه أو إنذاره أو اتخاذ أية إجـراءات قـضائية ، وذلك كله مع عدم 
 مكن من استيفائه من حقوق بالطريق االدارى . اإلخالل بحق الوزارة في الرجوع عليه بما لم تت

إذا أخل من رست عليه الممارسة  بأي شرط من شروط الكراسة أو العقد يكون للوزارة التنفيذ على حسابه ، ومصادرة  -
 التأمين النهائي  ) كله أو بعضه (  ، مالم تقرر الوزارة فسخ العقد ألى سبب تراه  .

في حالة الفسخ ألي سبب خاص يرجع للوزارة فانها تلتزم بسداد قيمة الخدمات المؤداه بالفعل بقيمتها الحالية في   - 
 تاريخ الفسخ .  

 

 ثالث عشر : بوابة التعاقدات العامة 
 وعنوانه  التعاقدات العامةأن تقوم بتسجيل بياناتها على موقع بوابة على الشركات المتنافسة 

 (WWW.etenders.gov.eg) وتلتزم الجهة الطارحة بمراجعة بيانات الشركة على الموقع اإللكتروني للبوابة وفى )
 حالة صحتها يتم اعتمادها بما يمكنها من االطالع على نتائج البت الفني والمالى لها .

ت أخرى منصنننننوص عليها بهذه الكراسنننننة أو واردة بقانون تنظيم التعاقدات التي وذلك كله مع عدم االخالل بأية جزاءا -
عامة رقم  نة  182تبرمها الجهات ال قانون .فيما ال  2018لسننننننن قائمة في تاريخ العمل بهذا ال واللوائح والقرارات ال

 يتعارض مع أحكامه . 
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