معهد بحوث اإللكترونيات

كراسة الشروط والمواصفات الفنية
للممارسة العامة للقيام بأعمال الحراسة األمنية لمبانى المعهد الجديد
(عدد  2مبنى ادارى  +عدد  1مبنى خدمات)
جلسة االثنين الموافق 2112/5/ 11
للعام المالى 2112/2112
طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم  28لسنة 1882
والئحته التنفيذية وتعديالته

التامين االبتدائى  15111جنيها ( فقط خمسة عشر االف جنيها ال غير) ،
ثمن الكراسة  311جنيها

( فقط ثالثمائة جنيها ال غير) ،
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إقمممممممممممممممممممممممممممرار
*****

أقممممر أنمممما مقممممدم العطمممماء الخمممما

بالتعاقممممد علممممى القيممممام بأعمممممال الحراسممممة االمنيممممة جلسممممة يمممموم االثنممممين

الموافق 2112 / 5 / 11م بالمعهد ,
بأننى اطلعت علمى كراسمة الشمروط والمواصمفات الفنيمة وموافمق علمى كم ماجماء بهما وملتمزم بهما فمى تنفيمذ
األعمال المكل

بها وعاينت المبانى مح التعاقد وهذا إقرار منى بذلك .

اسم مقدم العطاء /

التوقيع /

ختم الشركة /

ملحوظه م يج تقديم اإلقرار بالمظروف الفنى بعد استكمال بياناتة
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 -1المقدمة
يطممرم معهممد بحمموث االلكترونيممات ممارسممة عامممة للتعاقممد علممى القيممام بأعمممال الحراسممة االمنيممة لعممدد ( ) 2
مبانى ادار ة وعدد (  ) 1مبنى خدمات بمقر المعهد الجديد بالنزهة الجديدة – القاهرة وذلك لتوفير مستوى

ممتمماز والئممق مممن الخممدمات االمنيممة لجميممع المرافممق والمبممانم المممذكورة  ،و مكممد المعهممد حرصممه بممأن تكممون

خدمات االمن المطلو توفيرها فم المبانم المحددة أعاله على مستوى الئق ويكف توفير بيئة عمم امنمة
ومستقرة ومناسبة العمال البحث العلمى
 -2شروط عامة
 تخ ع هذه االممارسة للقانون رقم  28لسنة  1882و الئحته التنفيذية و تعديالته
 تقوم الشركات المتقدمة بتسليم عر ين فنى و مالى منفصلين

 العرض المالم يكون بالجنيه المصري شامال" ال ر بة على القيمة الم افة
 هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة

 يج معاينة المعهد معاينة نافية للجهالة
 -3تار خ تقديم العطاءات
آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة  12ظه ار" يوم االثنين الموافق 2112 / 5 /11

ذلك بإدارة المشتر ات بمعهد بحوث االلكترونيات – مبنى الطبيعة الدور الثالث – داخ المركز القومم

للبحوث – شارع التحر ر– الدقم  -الجيزة
 -1شروط ومواصفات العطاءات المقدمة

تقدم العطاءات فم مظروفين مغلقين باحكام احداهما للعرض الفنى واآلخر للعرض المالى مو حا" علم

ك مظروف من الخارج اسم المورد وعنوانه وان ما بداخ المظروف الفنى والمالى مقدم للممارسة العامة

جلسة يوم االثنين الموافق 2112 / 5 / 11
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على ان تختم محتويات المظروفين بختم الشركة

 -5محتويات المظروف الفنى والمالى وذلك علم النحو التالم
أ  -مظروف فنم (مظروف )1
بداخله كافة تفصيالت العطاءات الفنية للنظم والبنود المقدمة بالعطاء(كما جاء فم الكراسة) دون أي إشارة

إلى األسعار أو التكلفة كليا أو جزئيا ويشم جميع البيانات الفنية الالزمة واخصها طر قة التنفيذ وبيان
بأعداد وأنواع المعدات واألدوات المستخدمة وأنواع وكميات المواد المستخدمة وبيانات أسماء ووظائ

وخبرات الكوادر المشرفة على تنفيذ العقد
و رفق مع العرض الفنى االوراق التالية
 صورة القيد بالسج التجاري.

 صورة البطاقة ال ر بية مو حا بها آخر إقرار

ر بم.

 شهادة التسجي لدى مصلحة ال ر بة على القيمة الم افة
 العرض الفنى طبقا لما ذكر بكراسة الشروط والمواصفات
 صورة معتمدة من عقد تأسي

الشركة

 سابقة االعمال الخاصة بالشركة فى ذات التخص
 بيان او شهادة برقم الحسا البنكى الخا
 استمارة بيانات مقدم العطاء

المطلو بالممارسة

بالشركة مختوم من بنك العمي

 اقرار التزام بالشروط والتعليمات الواردة بكراسة الشروط

 تعتبر أحكام القانون رقم ( )28لسنة  1882لتنظيم المناقصات والمزايدات والئحته التنفيذية ،
الصادر بقرار وز ر المالية رقم  1332لسنة  1882مكملة لما لم يرد به ن
والمواصفات.

ويكون المظروف الفنم مصحوبا" بتأمين ابتدائم يبلغ 15111جنيها مصري( فقط
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بكراسة الشروط

خمسة عشر االف جنيها ال غير )،أما نقدا أو خطا

التجار ة المخص

جلسة فتح المظار

مان ابتدائم قاب للتجديد علم أحد البنوك

مان غير مشروط وساري المفعول لمدة اربعة شهور من تار خ

لها إصدار خطا

الفنية يزدادإلى  %5كتأمين نهائم عند قبول العرض والترسية

 مظروف مالم (مظروف )2بداخله كافة أسعار العطاء والتسهيالت التم سيقدمها المورد وان تكوناالسعار بالجنيه المصرى شاملة كافة ال رائ والرسوم بما فيها ال ر بة على القيمة الم افة ومصار
النق
 -3مدة االرتباط بالعرض
يج أن ال تق مدة االرتباط بالعرض المقدم عن ثالثة شهور من تار خ فتح المظار
 -2اس

الفنية

المفا لة وعناصر التقييم

 -1سوف يتم تقييم العروض المقدمة بأسلو النقاط الفنية طبقا لما جاء بقانون المناقصات والمزايدات،
وسيتم التقييم الفنم وفقاً لعناصر التقييم التالية
مسلس

عناصر التقييم

النقاط

1

سابقة خبرة المكت /الشركة

111

2

العم فى مشروعات مماثلة

111

3

فر ق العم

311

1

أسلو المتابعة المقترم

251

5

أسلو إدارة المشروع

251
1111

اإلجمالمممممممممم

وسيكون الحد األدنى للقبول الفنم هو الحصول على  211نقطة فنية.

 -2سيتم فتح المظار

المالية للعروض المقبولة فنياً واحتسا إجمالم القيمة المالية المكافئة

للعرض المالم أخذاً فم اإلعتبار شروط الدفع والمدفوعات خالل فترات التوق .

 -3سيتم إحتسا التقييم المالم الفنم للعروض وفقاً للمعادلة التالية

التقييم المالم الفنى = القيمة المالية المكافئة للعرض المالم  /إجمالم النقاط الفنية
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وسيتم الترسية على العرض األق فى التقييم المالم الفنم (أق سعر للنقطة الفنية).

وذلك طبقا لما ورد بالقانون رقم  28لسنة  1882والئحته التنفيذية وتعديالتهما

 -2التعاقد والتنفيذ
مدة العقد والتنفيذ عام ميالدي يبدأ من اليوم التالم إلستالم الموقع بموج مح ر اإلستالم
و جوز تجديده لمدة أخرى بموافقة طرفيه ويحق للمعهد تكلي

عليهمما ) مممد العقممد لمممدة ثالثممة أشممهر بعممد انتهمماء مدتممه بممنف

الشركة لدواعى العم والصالح العام

الشركة صاحبة العرض المقبول ( المرسمى

الشممروط واألسممعار دون أدنممى اعتمراض مممن

مع حفظ حق المعهد فى تطبيق المادة ( ) 22من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  28لسنة 1882

و تم إبرام التعاقد مع الشركة المرسى عليها وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بالكراسة
-8

مان تنفيذ األعمال

يلتزم مقدم العطاء بسداد ( % 5تامين نهائم) من القيمة االجمالية المر االسناد فى حال الترسية عليه

نقدا او خطا

مان نهائم سارى المفعول لحين انتهاء التعاقد

 -11الغرامات والجزاءات ومخالفة شروط العقد
لمعهد بحوث االلكترونيات الحق فم توقيع غرامات التأخير إذا تأخر مقدم العطاء فم تنفيذ االعمال

المطلوبة وذلك طبقا لما يق م به القانون رقم  28لسنة  1882بشأن المناقصات والمزايدات والئحته

التنفيذية وتعديالته ،و لتزم مقدم العطاء بتنفيذ األعمال المنوط بها علم الوجه األكم وفقا لألصول الفنية

والمواصفات الفنية كما جاء بكراسة الشروط والعطاء وفى حالة مخالفة ذلك يكون من حق المعهد فسخ

العقد دون أي إنذار أو تنبيه أو حكم ق ائم أو تنفيذ األعمال علم حسا مقدم العطاء بعد مصادرة

التأمين النهائم وما يكون مستحقا له ،وللمعهد الحق فم فسخ التعاقد او تنفيذه على حسا الشركة

المتعاقدة اذا اخلت باى شرط من شروطه ويكون الفسخ او التنفيذ على حسا المتعاقد (مقدم العطاء)

بقرار من السلطة المختصة ويعلن المتعاقد بكتا موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد
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وسوف توقع غرامات على الشركة كاآلتى

أ -غرامة  111جنيه عن غيا ك فرد أو مشرف فى أي ورديمة وفمى حالمة تكمرار الغيما أكثمر ممن ثمالث
الغرامة

مرات شهر اً ت اع

 -غرامة  51جنيه عن ك فرد غير ملتزم بارتداء الزى أو بطاقة التعر

جم  -غرامة  111جنيه حال اصطحا افراد لموقع العم بدون تصر ح مسبق

د -غرامة  211جنيه حال عدم التوقيمع فمى دفتمر الح مور واالنصمراف اوالتالعم فيمه وت ماع
حال تكرار المخالفة

هم -غرامة 111جنيه نتيجة ترك موقع التاميين ت اع

العقوبمة

حال تكرار المخالفة فى ذات الشهر

ز-غرامة  511جنيه حال طل او قبول اى فرد بالشركة عطية او مقاب من العاملين والمرتادين بالمعهد

ط – غرامممة  211جنيممه حممال عممدم القيممام بممأي بنممد مممن بنممود برنمماما العم م اليممومم وت مماع

المخالفة فى نف

الشهر

إذا تكممررت

ك -غرامة  %5من قيمة القسط الشهري حال عدم القيام بأى بند من بنود برناما العم الشهري
ل  -غرامة  1111جنيه إذا كان الغيا يز د عن  %11من القوة المقررة فى اى وردية

ن  -غرامة  511جنيه حال إخاللها أو احمد عامليهما بمأى بنمد ممن بنمود التعاقمد األخمرى واتخماذ اإلجمراءات
القانونية األخرى حيال الشركة

 -11األسعار وشروط السداد

 يج أن تشم األسعار السداد بالجنية المصري شامال جميع ال رائ والرسوم شامال" ال ر بة علىالقيمة الم افة

 سممداد القيمممة الماليممة اإلجماليممة للتعاقممد علممى اثنمما عشممر قسممطاً وتشممم هممذه القيمممة جميممع المصمماروالنفقممات التممى تتحملهمما الشممركة أيمما كممان نوعهمما بممما فممى ذلممك األجممور واهممالك الممزى والتأمينمات اإلجتماعيممة
والتأمين الصحم والتدر

المستمر لألفراد

 سوف يتم سداد مستحقات الشركة شهر اً عن طر ق نظام الدفع اإللكترونم فى الحسا المقدم منالشركة فى اوراق عطائها وذلك بعد ورود التقر ر الشهري المعتمد من ادارة االمن بالمعهد وخصم أى
غرامات أو مستحقات من اى نوع للمعهد لدى الشركة
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مممع إخطممار الشممركة كتابممة" بالمالحظممات الخاصممة بممأداء األعمممال إن وجممدت وعلممى الشممركة تالفممى هممذه

المالحظات خالل  12ساعة من توقيت إخطارها

ماناً لحسن أداء األعمال مو وع العقد.

 -12الشروط الخاصة والبنود الفنية
البند األول مح التعاقد هو (  2مبنى ادارى  1 +مبنى خدمات ) بمقر المعهد الجديد بالنزهة الجديدة –

القاهرة  ،وجميع محتوياتها بالداخ والواجهات األمامية والجانبية والخلفية واسطح المبانى والفنماء المحميط
بها ومحتوياتها

على ان يتم معاينة الموقع بواسطة مختصين معاينة نافية للجهالة

 يحق للمعهد اعادة توز ع االفراد داخ الوردية طبقا" للحاجة والظروف الطارئة بموافقة الشركة -يتم تكلي

( مسئول ادارى ) من طرف المعهد للتعام مع الشركة المتعاقدة

يتم توفير خط اتصال بين المعهد ومدير الموقع لسهولة االتصال من قب المعهد

البند الثانى التزامات الشركة
 -قب التعاقد سوف يتم استطالع رأى الجهات االمنية بالدولة من خمالل ادارة اممن المعهمد وعلمى الشمركات

المتقدمممة تقممديم اى مسممتندات تطلبهمما ادارة امممن المعهممد وفممى حالممة اعت مراض الجهممات االمنيممة علممى احممدى

الشركات سوف يتم استبعادها

 يتم التعاون مع ادارة األمن بالمعهد فى الحفاظ على امن المنشآت واالروام والممتلكات -ان تكون الشركة مصر ة % 111

 -تلتزم الشركة بحمايمة المبمانى ممن اى مخماطر تهمددها ممن اعممال تخر م وشمغ وسمرقة او اى حموادث

اخرى

 تلتزم الشركة بعم كارنيهات تحقيق شخصية لجميع افرادها وتعلق على الصدر وتكمون الشمركة مسمئولةمسئولية كاملة عن العاملين لديها ومما يصدر منهم من تصرفات

 -تلتزم الشركة عن تعويض المعهد عن االدوات واالجهزة التى تسببت فى سرقتها او اتالفها او اى ا رار

ناتجة عن اهمال الشركة
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 -تقممر الشممركة بانهمما حاصمملة علممى موافقممة الجهممات المعنيممة بكافممة ان مواع الت مراخي

وخاصة هيئة االمن القومى

المنظمممة لهممذا العم م

 -توفير االفراد المدربين واالدوات الالزمة لالمن والحراسمة ومراقبمة الكماميرات للممداخ والمخمارج واالسموار

وتوفير الزى الموحد وتوفير اجهزة االتصال الالسلكية وتقديم الخطة االمنية وخطط الطوارئ وهيك تنظيمى
 -العم على مدار  21ساعة بنظام عدد (  ) 2وردية على مدار  21ساعة

 -تلتزم الشركة باحكام وبنود قانون شركات االمن والحراسة رقم (  ) 23لسنة 2115

 جميع االفراد حاصلين على فرق امنية وتخصصية ودورات تدر بية فى فن التعام مع الجمهور السن من  25الى  35سنة ممهالت عليا وفوق متوسطة ل باط االمن والمشرفين -تقدم صحيفة الحالة الجنائية لجميع االفراد

 -تلتممزم الشممركة بعم م وثيقممة تممأمين علممى جميممع انشممطتها والتلفيممات او ا مرار ناتجممة عممن افرادهمما و ممد

الحوادث واصابات العم والمسملية المدنية لجميع عمالها ومستخدميها وما ينشأ عنها من أ رار لألخر ن

 -يخ ع المتعهد لكافة القوانين و األنظمة المعمول بها فم ك مما يتعلمق بقياممه بالتزاماتمه و نبغمم عليمه

تعويض المعهد عن أية خسمارة أو غراممة تلحمق بهما نتيجمة عمدم مراعاتمه ألي ممن األنظممة والقموانين ذات

العالقة بتنفيذ هذه األعمال

 -تقوم الشركة بتامين المعهد خارجيا" فى حدود مسافة  3متر فى داير المعهد

 -تكممون االفمراد ذو صممفات حسممنة مممن االمانممة وحسممن السممير والسمملوك واللياقممة البدنيممة والبنيممة الجسمممانية

والمظهر

 -تشم واجبات الشركة االبالغ الفورى عمن اى مشماك او حموادث طارئمة تحمدث لجهمات االختصما

خالل نموذج يحتوى على المشكلة ونتائجها ويقدم نموذج لمسئول االمن الداخلى بالمعهد

 تشم الخطة االمنية مهام وواجبات افراد االمن والحراسة تحت اشراف االمن الداخلى للمعهد -تامين وحراسة البوابات واالسوار من الخارج

 -السيطرة االمنية على الدخول والخروج بالتنسيق مع االمن الداخلى للمعهد

 ارشادات الزائر ن الى مكت االستعالمات بالتنسيق مع االمن الداخلى للمعهد11

ممن

 -منع دخول موظفى المعهد بعد انتهماء مواعيمد العمم الرسممية اال لممن لمه تصمر ح او اذن كتمابى معتممد

بالتسيق مع االمن الداخلى للمعهد

 تفتيش السيارات والحقائ التى يحملها االفراد عند الدخول والخروج بالتنسيق مع االمن الداخلى للمعهد -تنفيذ اى تعليمات اخرى يرى المعهد

رورة العم بها

 -يتم عم سجالت على البوابمات الثبمات دخمول وخمروج العماملين فمى اوقمات العمم الرسممية بماذن معتممد

وبممدون اذن وكممذا اى معممدات او اجهممزة وكممذلك سممج خمما

الداخلى للمعهد

لخممروج وعممودة السمميارات بالتنسمميق مممع االمممن

 -يحق للمعهد طل استبعاد اى فرد من افراد االمن التابعين للشركة بتحديد االسبا وعلمى الشمركة تموفير

البدي

 -تلتزم الشركة بتقديم مل

خدمة فرعى لالفراد المكلفين بالعم داخ المعهد

 -العدد المطلو بالوردية ال يق عن اآلتى

م

العدد المطلو

الوظيفة

1

مدير موقع

1

2

مشرف وردية

1

3

افراد امن الوردية

11

نساء
ذكور

12

