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معهد بحوث اإللكترونيات

كراسة الشروط والمواصفات الفنية
للممارسة العامة للقيام بأعمال نظافة لمبانى المعهد الجديد
(عدد  2مبنى ادارى  +عدد  1مبنى خدمات)
جلسة االربعاء الموافق 2112/5/ 9
للعام المالى 2112/2112
طبقاً لقانون المناقصات والمزايدات رقم  29لسنة 1992
والئحته التنفيذية وتعديالته

التامين االبتدائى 0111جنيها ( فقط ستة االف جنيها ال غير) ،
ثمن الكراسة  211جنيها ( فقط مائتان جنيها ال غير) ،
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إقمممممممممممممممممممممممممممرار
*****

أقممر أنمما مقممدم العطمماء الخمما

بالتعاقممد علممى القيممام بأعمممال النظافممة جلسممة يمموم االربعمماء الموافممق / 5 /9

2112م 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
يطرح معهد بحوث االلكترونيات ممارسة عامة للتعاقد على القيام بأعمال النظافة لعدد (  ) 2مبانى ادار مة

وعمدد (  ) 1مبنممى خممدمات بمقمر المعهممد الجديممد بالنزهمة الجديممدة – القمماهرة  ،وذلمك لتمموفير مسممتوى ممتمماز
والئممق مممن النظافممة لجميممع المرافممق والمبممانم المممذكورة  ،و مكممد المعهممد حرصممه بممأن تكممون خممدمات النظافممة

المطلو توفيرهما فمم المبمانم المحمددة أعمال علمى مسمتوى الئمق ويكفم تموفير بيئمة عمم صمحية ونظيفمة
ومناسبة العمال البحث العلمى
 -2شروط عامة
 تخ ع هذ االممارسة للقانون رقم  29لسنة  1992و 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
 هذ الممارسة غير قابلة للتجزئة

 يج معاينة الموقع معاينة نافية للجهالة
 -3تار خ تقديم العطاءات
آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة  12ظهرا" يوم االربعاء الموافق 2112 / 5 /9

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

للبحوث – شارع التحر ر– الدقم  -الجيزة
 -4شروط 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 االربعاء الموافق 2112 / 5 / 9

على ان تختم محتويات المظروفين بختم الشركة
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 -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 ( )29لسنة  1992لتنظيم المناقصات والمزايدات والئحته التنفيذية ،
الصادر بقرار وز ر المالية رقم  1302لسنة  1992مكملة لما لم يرد به ن
والمواصفات.

بكراسة الشروط

ويكون المظروف الفنم مصحوبا" بتأمين ابتدائم يبلغ0111جنيها مصري( فقط ستة االف جنيها ال

غير )،أما نقدا أو خطا
خطا

مان ابتدائم قاب للتجديد علم أحد البنوك التجار ة المخص

مان غير مشروط وساري المفعول لمدة اربعة شهور من تار خ جلسة فتح المظار

إلى  %5كتأمين نهائم عند قبول العرض والترسية

لها إصدار

الفنية يزداد
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 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
 -0مدة 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
عناصر التقييم

م

النقاط

1

مدى مطابقة العرض الفنى لكراسة الشروط والمواصفات الفنية

211

2

و ع خطة لتنفيذ االعمال داخ الموقع

211

3

سابقة االعمال والسمعة السوقية للشركة واالعمال المماثلة

451

4

اسلو المتابعة المقترح فى االشراف على اعمال النظافة

151

اإلجمالمممممممممم

1111

وسيكون الحد األدنى للقبول الفنم هو الحصول على  251نقطة 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

وسيتم الترسية على العرض األق فى التقييم المالم الفنم (أق سعر للنقطة الفنية).

وذلك طبقا لما ورد بالقانون رقم  29لسنة  1992والئحته التنفيذية وتعديالتهما
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 -2التعاقد والتنفيذ
مدة العقد والتنفيذ عام ميالدي يبدأ من اليوم التالم إلستالم الموقع بموج مح ر اإلستالم
و جوز تجديد 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  29لسنة 1992

و تم إبرام التعاقد مع الشركة المرسى عليها وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بالكراسة
-9

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  29لسنة  1992بشأن 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 تنفيذ 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  51جنيه عن غيا ك عام أو مشرف فى أي وردية وفمى حالمة تكمرار الغيما أكثمر ممن ثمالث
الغرامة

مرات شهر اً ت اع

 -غرامة  51جنيه عن ك عام غير ملتزم بارتداء الزى أو نظافة ز ه أو بطاقة التعر

جم  -غرامة  111جنيه حال اصطحا أطفال لموقع العم

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

هم -غرامة  311جنيه نتيجة سوء أعمال النظافة ت اع

العقوبمة

حال تكرار المخالفة فى ذات الشهر

و -غرامة  311جنيه حال تفر غ القمامة ومخلفات النظافة داخ مقر المعهد

ز-غرامة  511جنيه حال تسول أي عام أو قبوله عطية من مرتادى المعهد

حم  -غرامة  411جنيه حال استخدام منظفات أو مطهرات أو ملمعات غيمر مطابقمة للمواصمفات القياسمية
المصر ة

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

إذا تكممررت

ى  -غرامة  511جنيه حال عدم القيام بأى بنمد ممن بنمود برنمام العمم األسمبوعم وت ماع

إذا تكمررت

المخالفة فى نف

الشهر

المخالفة فى نف

الشهر

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

م -غرامة 1111جنيه فى حالة عدم اإللتزام بنظافة الواجهات وت اع
ذات الشهر

الغراممة حمال تكمرار المخالفمة فمى

ن  -غرامة  511جنيه حال إخاللها أو احمد عامليهما بمأى بنمد ممن بنمود التعاقمد األخمرى واتخماذ اإلجمراءات
القانونية األخرى حيال الشركة
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 -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 هممذ القيمممة جميممع المصمماروالنفقممات التممى تتحملهمما الشممركة أيمما كممان نوعهمما بممما فممى ذلممك األجممور واهممالك الممزى والتأمينممات 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 االدارة الهندسية بالمعهد وخصم أى
غرامات أو مستحقات من اى نوع للمعهد لدى الشركة

مممع إخطممار الشممركة كتابممة" بالمالحظممات الخاصممة بممأداء األعمممال إن وجممدت وعلممى الشممركة تالفممى هممذ

المالحظات خالل  42ساعة من توقيت إخطارها

ماناً لحسن أداء األعمال مو وع العقد.

 -11الشروط 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

على ان يتم معاينة الموقع بواسطة مختصين معاينة نافية للجهالة
البند الثانم التزامات المعهد

أوالً يلتزم المعهد تدبير األتى إلنجاح أعمال النظافة مو وع العقد
1م توفير مكت خا لطاقم اإلشراف

2م توفير مخزن مناس لحفظ المعدات واألدوات والخامات الخاصة بأعمال النظافة ولتغيير المالب
3م توفير مصدر للميا والكهرباء لألماكن التى سيتم نظافتها

4م تعيين مسئول إداري لمتابعة األعمال مع مشرف الموقع .
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ثانيمما"" يكل م

المسممئول االدارى بالمعهممد بمتابعممة سممير أعمممال النظافممة وحصممر المخالفممات التممى ترتكبهمما

الشممركة او احممد عامليهمما والغرامممات المقممررة لهمما واعممداد تقر ممر شممهري بتلممك المخالفممات والقيمممة النهائيممة

للغرامات يعتمد من االدارة الهندسية بالمعهد وتخصم من مستحقات الشركة عمن همذا الشمهر وتبلمغ الشمركة
بصورة من هذا التقر ر

البند الثالث التزامات الشركة
وم مواد التلميممع لعناصممر المبنممى و االثمماث و االجهممزة وصممابون

أوالً تمموفير كافممة أدوات مسمماحيق التنظي م
لدورات الميا وتقمدم عينمات ادوات النظافمة العتمادهما بالمعهمد وكمذلك تموفير العمالمة الفنيمة المدربمة لتنفيمذ
األعمال مو وع العقد مع إلتزام جميع العمالة بتنفيذ تعليمات المعهمد الخاصمة بتنظميم العمم داخم الموقمع

كما أن الشمركة مسمئولة عمن تطبيمق قمانون التأمينمات اإلجتماعيمة وأحكمام قمانون العمم علمى عامليمه دون

أدنى مسئولية على المعهد فى هذا الشأن .

ثانيماً تلتممزم الشممركة بتمموفير زى خمما
عامليهمما هممذا الممزى وبطاقممات التعر م أثنمماء تممأديتهم ألعمممالهم وسممداد كافممة األجممور والمسممتحقات للعمماملين
وموحممد لكم فئممة مممن فئممات عامليهمما عليممه شممعار الشممركة وارتممداء

التابعين لها .

ثالثاً التزام الشركة وجميع العاملين بها والذين يتعام معهم من مموردين ومموظفم صميانة وغيمرهم بأنظممة
وقوانين المعهد  ،ويعتبر المتعهد هو المسئول عن تصرفاتهم وجميع مما يقوممون بمه أثنماء وجمودهم داخم

المعهد .

رابعاً المحافظة على سالمة المبانى ومما بمداخلها ممن أثماث ومعمدات وأجهمزة مختلفمة بحيمث ال يمسمها أي
سوء أو تل

أي خل أو تل

أو فقدان خالل قيامها وعمالها بأعمال التنظي
ينجم عن مخالفة ذلك

خامساً و ع أكيا

بداخلها ،كما تلتزم بتغطيمة إصمالح واسمتبدال

للنفايات فم سالت النفايات فمم جميمع مرافمق المبمانم المشممولة فمم العطماء وأفنيمة

المبانم خارجها والعم على تفر غها بانتظام على مدار اليوم..

سادساً االلتزام بأوقات العم التم يتم تحديدها من قب المعهد ،ويكون للمعهد الحق فم طل العم أيام

الجمع والعطالت الرسمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك،
سابعاً تلتزم الشركة بعم وثيقة تمأمين

مد الحموادث واصمابات العمم والمسممولية المدنيمة لجميمع عمالهما

ومستخدميها وما ينشأ عنها من أ رار لألخر ن
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ثامناً يخ ع المتعهد لكافة القوانين و األنظمة المعمول بهما فمم كم

مما يتعلمق بقياممه بالتزاماتمه و نبغمم

عليه تعويض المعهد عن أية خسارة أو غرامة تلحمق بهما نتيجمة عمدم مراعاتمه ألي ممن األنظممة والقموانين
ذات العالقة بتنفيذ هذ األعمال

تاسعاً على الشركة انجاز األعمال التالية

1م برنام العم اليومم

أ -تنظي

جميع القاعات والمكاتم اإلدار مة و المعامم والممداخ والطرقمات واألر ميات والسماللم والمممرات

وفناء المبنى
 -تنظي م

والمرايا

وازالممة البقممع والبصمممات مممن علممى الممدوالي واألب موا الخشممبية والمعدنيممة والزجاجيممة والنوافممذ

جم  -تنظي

وشفط األتربة من على السجاد والموكيت

هم  -تنظيم

دورات الميما ( أر ميات -حموائط  -شمفاطات – أحمواض – مبماول – ممراحيض ) بإسمتخدام

د  -تنظي

أر يات وحوائط المصاعد والمرايات والواجهات الخاصة به

المطهرات والمعطرات وتوفير صابون بجميع الحمامات
و -تنظي
ز -تنظي

حم  -تنظي

وازالة البقع واآلثار من على الحوائط والسجاد والموكيت بإستخدام المز الت الخاصة بذلك

وتفويط األثاث بأنواعه (خش –قماش –جلد  -معدن ) وتلميعه بالملمعات الخاصة بك نوع
طفايات السجائر وسالل المهمالت وو ع أكيا

ط م مكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض

ى -غس وتنظي

بالستيكية فيها

األر يات فى حالة حدوث إتساخات تستلزم ذلك

ك-استخدام المعطرات يوميا بعد اعمال النظافه1
( -)2برنام العم األسبوعم

أ -غسممم وتنظيممم

وتلميمممع جميمممع القاعمممات والمكاتممم اإلدار مممة والممممداخ والطرقمممات واألر ممميات والسممماللم

والممرات بإستخدام الماكينات
 -تنظي

جم م تنظي

مركز لجميع األسطح الزجاجية والنوافذ والمرايا من الداخ والقواطع الخاصة بها

وتفويط مركز لألثاث بأنواعه (خش –قماش –جلد  -معدن ) وتلميعه بالملمعات الخاصة بك نوع

هم  -إزالة البقع والعلك من على جميع األر يات والسجاد والموكيت
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و -تزعي

وازالة األتربة وخيوط العناك للحوائط المرتفعة واألسق

ز -تنظي

الستائر بجميع انواعها والسجاد والموكيت

بإستخدام الساللم والروافع الكهربائية الالزمة

من جميع األدوار ممن المداخ والخمارج

حم  -تنظي

وتلميع جميع األجزاء المعدنية الخاصة بالمبنى وخاصة الالفتمات والمنا مد ومقمابض األبموا

ط  -تنظي

وتلميع شاشات ووحدات العرض وغيرها من األجهزة باألدوات والملمعات الخاصة بها

وما يماثلها واستخدام الملمعات المناسبة لك نوع

ى -غسي سالل المهمالت
ك  -تنظي

ل  -تنظي

فتحات اجهزة التكيي

ونقاط اإل اءة وطفايات الحرائق

وتفويط الحوائط الرخامية وغسي السيراميك بالمعدات واألدوات والمواد الخاصة بها

 - 3برنام العم الشهري

وتلميع جميع األر يات الصلبة بإستخدام المعدات الخاصة بذلك

أ -تنظي

 -غسي وتجفي

الستائر و السجاد والموكيت

ج -مكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض برش المبيدات الكيميائية الالزمة

دم  -تنظي

وازالة تكلسات خزانات الميا وشطفها بعد تفر غها

 -4غسي وتلميع جميع الواجهات الزجاجية من الخارج بإستخدام المعدات الخاصة بذلك مرة واحدة ك
اربعة شهور

عاش اًر تلتزم الشركة بتقديم كشوف معتمدة منها بأسماء موظفيها الذين سيعملون بالموقع وصور بطاقمات
الرقم القومى وصورة شخصية لك شخ

ممارسته لعمله داخ المعهد

منهم وكذا فمى كم حالمة إسمتبدال أوز مادة أفمراد ممنهم وذلمك قبم

حادى عشر تلتزم الشركة بإنشماء دفتمر فمى عهمدة ممدير الموقمع يوقمع فيمه جميمع أفمراد النظافمة والمشمرفين

ومسمماعديهم بممما يفيممد وقممت ح ممورهم وانصمرافهم الفعلممى ويحممق لمراقم المعهممد متابعممة الممدفتر والتأكممد مممن

صحة األعداد المتفق عليها

ثممانى عشممر تلتزم الشممركة بتمموفير المعممدات الالزمممة ( أونمماش متحركممة  -سممقاالت أوتوماتممك – سممماللم )

لتنظي

الواجهات واألسق

بجميع انواعها واشكالها أياً كان موقعها
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ثالث عشر تلتزم الشركة بتوفير العمدد المناسم ممن ماكينمات كهربائيمة لغسمي وتلميمع األر ميات علمى أن

التق عن اثنتين وأخرى لتنظي

وغسي الموكيت والسجاد وتوفير عدد مناس من المكان

الكهربائية

رابممع عشممر تلتممزم الشممركة بتمموفير األدوات والخامممات والمممواد المسممتخدمة مممن أصممناف صممالحة ومطابقممة
للمواصفات القياسية المصر ة ومناسبة للغرض المستخدمة من أجله

خام

سمماد

عشر تلتزم الشركة بتنظي

جميع دورات الميا

عشممر تلتممزم الشممركة بنقمم جميممع القمامممة والمخلفممات الممى المقالمم العموميممة والشممركة مسممئولة

مسئولية إدار ة وقانونية أمام جهاز شئون البيئة عن اى مخالفات تنجم عن أدائها لعملها داخ المعهد

سابع عشر تلتزم الشركة بإستبعاد اى مشرف أو عام من العم داخ المعهد فو اًر بناء على مذكرة ممن

مسئول المعهد المخت

ثامن عشر تلتزم الشركة بتوفير العاملين من الجنسين ،ويحظمر اصمطحا العماملين لألطفمال نهائيماً ويحمق

للمعهد استبدال احد العمال اذا صدر منه تصرف مشين اثناء العم وأال يز د سن العمال عن  41عاما"

تاسع عشر تلتزم الشركة بإعتماد مندو لها بموج خطا تفويض صمادر منهما ل ممان تنسميق وحسمن

سير العم مع إدارة المعهد

عشرون يتم تنفيذ أعمال النظافة على وردية واحدة ( 11ساعات عم ) تبدأ من الساعة 2صباحاً وحتمى
مساء
5
ً
واحد وعشرون تلتزم الشركة بتعيمين ممدير للموقمع ومشمرف علمى األقم ومسماعد مشمرف وعمدد ممن عممال

النظافة اليق اجماليهم عن  23عام ليتناس مع حجم العم بالموقع وملحقاته على النحو األتى -
الوردية

الصباحية من 2صباحاً الى
 5مساءا"
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