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كراسة الشروط والمواصفات الفنية
للممارسة العامة رقم (  ) 2للقيام بأعمال نظافة لمبانى مقر المعهد الدائم بالنزهة الجديدة والمقر المؤقت بالدقى
طبقا للقانون رقم  282لسنة 2128
الخاص بالتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والئحة القانون رقم  88لسنة 2888
جلسه االستفسارات يوم االربعاء الموافق 2128/21 / 21

تاريخ جلسه فتح المظاريف الفنية يوم االثنين الموافق 2128/ 22 / 4
الساعة الثانية عشرة ظهرا

التامين االبتدائي  01111جنيها ( خمسون الف جنيها الغير )
ثمن كراسة الشروط والمواصفات  011جنيها ( خمسمائة جنيها ال غير)
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استمارة بيانات عن مقدم العطاء
****
اسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممركة :
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11
أسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدير المسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممئول :
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11
العنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموان ال ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالى للشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممركة :
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11
التليفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممون والفممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

للشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرك :
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رقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم البطاقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة ال مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر بي :
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11
مأمور مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ال ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرائ التممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممابعين لهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما :
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11

2

رقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الملمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ال ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر بى :
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11
رقممممممممممممممممممممممممممممممممممممم التسممممممممممممممممممممممممممممممممممممجي فممممممممممممممممممممممممممممممممممممى

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممرائ القيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممة الم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممافة :

11111111111111111111111111111111111111111
مأمور مممممممممممممممممممممممممممممممممم

مممممممممممممممممممممممممممممممممممرائ القيممممممممممممممممممممممممممممممممممممة الم مممممممممممممممممممممممممممممممممممافة التمممممممممممممممممممممممممممممممممممابعين لهممممممممممممممممممممممممممممممممممما :

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111
مل وظ :م يج تقديم البيان بالمظروف الفنى بعد است مال بياناتة:

إقمممممممممممممممممممممممممممرار
*****
أقر أنا مقدم العطاء الخاص بالتعاقد على القيام بأعمال النظافة جلسة يموم االثنمين الموافم 2128/22/4بالمعهمد
بأننى اطلعت على كراسة الشروط والمواصفات الفنية ومواف على ك ماجاء بها وملتزم بها فى تنفيذ األعمال المكلم
بها وعاينت المبانى م

التعاقد وهذا إقرار منى بذلك .

اسم مقدم العطاء /
التوقيع /
3

ختم الشركة /
مل وظ :م يج تقديم اإلقرار بالمظروف الفنى بعد است مال بياناتة :

المحتويات
 .1المقدمة
 .2الجدول الزمنى المقترح
 .3شروط عامة
 .4تار خ تقديم العطاءات
 .5شروط ومواصفات العطاءات المقدمة
 .6م تويات العرض الفنى والمالى
 .7مدة االرتباط بالعرض
 .8اس

المفا لة وعناصر التقييم

 .9التعاقد والتنفيذ
.11

مان تنفيذ األعمال
4

 .11الغرامات والجزاءات ومخالفة شروط العقد
102األسعار وشروط السداد
 .03الشروط الخاصة والبنود الفنية
.01نموذج العقد المقترح

 -0المقدمة
يطرح معهد ب وث االل ترونيات ممارسة عامة للتعاقد على القيام بأعممال النظافمة لمبمانى المقمر المدائم للمعهمد

بالنزهة الجديدة والمقر المؤقت بالدقى  ،وذلك لتوفير مستوى ممتاز والئ من النظافة لجميع المراف والمباني

المذكورة  ،و ؤكد المعهد رص بأن ت ون خدمات النظافمة المطلمو توفيرهما فمي المبماني الم مددة أعم
مستوى ممتاز والئ ويكف توفير بيئة عم ص ية ونظيفة ومناسبة العمال الب ث العلمى.

علمى

 -2الجدول الزمنى المقترح

علما بان الجلسات سوف تنعقد بمقر المعهد الجديد ش جوزيف تيتو (بجوار مستشفى السعودى االلمانى)
النزهة الجديدة – القاهرة .
التاريخ
االجراء
م
 2تاريخ جلسة االستفسارات
االربعاء 2128/21/21
 2تاريخ الرد على االستفسارات
االربعاء 2128/21/22
االثنين 9112/11/4
 2تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية
 4اعالن نتيجة البت الفنى واخطار الشركات
االثنين 2128/22/22
 0اخطار الشركات بموعد جلسة فتح المظاريف المالية
الثالثاء 2128/22/28
 1جلسة فتح المظاريف المالية والبت المالى
االثنين 2128/22/20
 7اخطار بالترسية واصدار امر االسناد
الثالثاء 2128/22/2
 -2شروط عامة
5

–











تخضع هذه الممارسة للقانون رقم  282لسنة 2128و الخاص بالتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة
والئحة القانون رقم  88لسنة  2888مكمال لما لم يرد به نص بالكراسة .
تقوم الشركات المتقدمة بتسليم عرضين فنى و مالي منفصلين .
العرض المالي يكون بالجنيه المصري شامال كافة الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة .%24
في هذه الممارسة لن يقبل صرف دفعات مقدمة وسيتم استبعاد العرض الذى يشترط ذلك .
يج معاينة مقرات المعهد الدائم بالنزهة الجديدة – القاهرة  ،والمؤقت بالدقى – الجيزة  ،معاينة نافية للجهالة،
مع إحضار تفويض من الشركة لمعاينة الموقع وكذلك إحضار كراسة الممارسة .
هذ الممارسة غير قابلة للتجزئة.
لن يتم قبول العروض التى ت توى شروطا تتعارض لما جاء بكراسة الشروط والمواصفات.
يحق للمعهد تعديل حجم االعمال بالزيادة او بالنقص فى حدود المسموح قانونا بما ال يجاوز نسبة %11
بذات الشروط واالسعار والمواصفات خالل فترة سريان العقد وفقا الحكام المادة ( )44من القانون رقم 189
لسنة .9118
يجب على الشركات المتقدمة تسجيل بياناتها او تحديثها حال تعديلها على موقع بوابة التعاقدات العامة وفقا
الحكام المادة ( )80من القانون رقم  282لسنة  2128وعنوانها www.etenders.gov.eg

 -4تاريخ تقديم العطاءات
آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة  19ظهرا˝ يوم االثنين الموافق  9112/ 11 / 4بمقر المعهد الجديد ش
جوزيف تيتو (بجوار مستشفى السعودى االلمانى) – النزهة الجديدة – القاهرة
في حالة طلب شراء الكراسة حتى يوم االحد الموافق  ( 9112/11/3قبل الجلسة بيوم ) فأنه يتم الشراء بإدارة
المشتريات بمعهد بحوث االلكترونيات – مبنى الطبيعة– المركز القومي للبحوث – شارع التحرير– الدقي -الجيزة
وفى حالة طلب شراء الكراسة يوم جلسة فتح المظاريف الفنية (قبل الموعد المحدد لبدء اعمال جلسة فتح
المظاريف الفنية) فأنه يتم الشراء بمقر المعهد الجديد ش جوزيف تيتو (بجوار مستشفى السعودى االلمانى) –
النزهة الجديدة – القاهرة
* علما بأن مكان انعقاد جلسات الممارسة بمقر المعهد الجديد ش جوزيف تيتو (بجوار مستشفى السعودى
االلمانى) – النزهة الجديدة – القاهرة
االستفسار عن طريق ادارة المشتريات على االرقام ت11118122829/ 11149111112:
 -0شروط ومواصفات العطاءات المقدمة
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين بأحكام احداهما للعرض الفني واآلخر للعرض المالي موضحا˝ علي كل مظروف
من الخارج اسم الشركة وعنوانها وان ما بداخل المظروف الفني والمالي مقدم للممارسة العامة جلسة يوم االثنين
الموافق 2128/22/ 4
على ان تختم م تويات المظروفين بختم الشركة مع ترقيم صف ات ك مظروف
6

 -1محتويات المظروف الفني والمالي وذلك علي النحو التالي:
 -2/1مظروف فني (مظروف )2
بداخل كافة تفصي ت العطاءات الفنية للنظم والبنود المقدمة بالعطاء(كما جاء في ال راسة) دون أي إشارة إلى األسعار
أو الت لفة كليا أو جزئيا ويشم جميع البيانات الفنية ال زمة واخصها طر قة التنفيذ وبيان بأعداد وأنواع المعدات
واألدوات المستخدمة وأنواع وكميات المواد المستخدمة وبيانات أسماء ووظائ

وخبرات ال وادر المشرفة على تنفيذ

العقد ،ويكون المظروف الفني مصحوبا بتأمين ابتدائي بمبلغ01111جنيها ( فقط خمسون الف جنيها الغير)
ويسدد اما نقدا أو بخطاب ضمان ابتدائي قابل للتجديد علي أحد البنوك التجارية المخصص لها إصدار خطاب ضمان
غير مشروط وساري المفعول لمدة اربعة شهورمن تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يزدادإلى  %0كتأمين نهائي
عند قبول العرض والترسية

يرفق مع العرض الفني األوراق التالية:
 صورة القيد بالسجل التجاري.
 صورة البطاقة الضريبية موضحا بها آخر إقرار ضريبي.
 صورة شهادة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة .
 العرض الفنى طبقا لما ذكر بكراسة الشروط والمواصفات الفنية.
 سابقة االعمال الخاصة بالشركة فى ذات التخصص المطلو بالممارسة .
 البنود المتقدمة بها الشركة و مواصفاتها الفنية طبقا لترتيب كراسة الشروط .
 يجب ان يرفق بالعطاء كراسة الشروط والمواصفات التي تم شراؤها موقعة ومختومة بخاتم الشركة على كل
اوراقها ويعد ذلك قبوال من الشركة بكل ما ورد فيها .
 بيان او شهادة برقم ال سا البنكى الخاص بالشركة مختوم من بنك العمي .
 صورة معتمدة من عقد تأسي

الشركة.

 استمارة بيانات مقدم العطاء.
 اقرار التزام مقدم العطاء بالشروط والتعليمات الواردة بكراسة الشروط .
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 تعتبر احكام القانون رقم  282لسنة 2128و الخاص بالتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والئحه قانون
رقم  88لسنة 2888مكمال˝ لما لم يرد به نص بالكراسة .
 -2/1مظروف مالي (مظروف )2
بداخله كافة أسعار العطاء والتسهيالت التي ستقدمها الشركة  ،على ان تكون االسعار بالجنيه المصري شاملة كافة
الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة  %24ومصاريف النقل .

 -7مدة االرتباط بالعرض
يجب أن ال تقل مدة االرتباط بالعرض المقدم عن ثالثة اشهر من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية ولن يقبل غير ذلك.

 -8اسس المفاضلة وعناصر التقييم
 -2سوف يتم تقييم العروض المقدمة بأسلو النقاط الفنية طبقا لما جاء بقانون رقم 282لسنة 2128الخاص بالتعاقدات التى تبرمها
الجهات العامة ،وسيتم التقييم الفني وفقاً لعناصر التقييم التالية:
م

عناصر التقييم

النقاط

2

مدى مطابقة العرض الفنى ل راسة الشروط والمواصفات الفنية

211

2

و ع خطة لتنفيذ االعمال داخ الموقع

211

2

سابقة االعمال والسمعة السوقية للشركة واالعمال المماثلة

211

4

اسلو المتابعة المقترح فى االشراف على اعمال النظافة

211
2111

اإلجمالمممممممممي
وسيكون ال د األدنى للقبول الفني هو ال صول على  811نقطة فنية.
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 -2سيتم فتح المظار

المالية للعروض المقبولة فنياً وا تسا إجمالي القيمة المالية المكافئة للعرض المالي أخذاً في اإلعتبار

شروط الدفع والمدفوعات خ ل فترات التوق .

 -2سيتم إ تسا التقييم المالي الفني للعروض وفقاً للمعادلة التالية:

التقييم المالي الفنى = القيمة المالية المكافئة للعرض المالي  /إجمالي النقاط الفنية

وسيتم الترسية على العرض األق فى التقييم المالي الفني (أق سعر للنقطة الفنية).

-8التعاقد والتنفيذ
مدة العقد والتنفيذ ث ث سنوات مي دية تبدأ من اليوم التالي إلست م الموقع بموج

م

ر اإلست م بشرط التزام

الشركة المرسى عليها بكافة بنود ال راسة والعرض المقدم منها والتعاقد وامر االسناد و جوز تجديد التعاقد لمدد أخرى

مماثلة بموافقة طرفي وي

للمعهد ت لي

أشهر ا افية بعد انتهاء مدت االصلية بنف

الشركة صا بة العطاء المقبول ( المرسى عليها ) مد العقد لمدة ث ثة

الشروط واألسعار دون أدنى اعتراض من الشركة لدواعى العم والصالح

العام و تم إبرام التعاقد مع الشركة المرسى عليها وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بال راسة  ،وفى الة عدم رغبة ا د
الطرفين فى التجديد يتم اب غ الطرف االخر قب انتهاء العقد بث ثة شهور على االق مع فظ

ا كام المادة رقم ( )41من القانون رقم  82لسنة 2128

المعهد فى تطبي

 -21ضمان تنفيذ األعمال
يلتزم مقدم العطاء بسداد ( % 0تامين نهائي) من القيمة االجمالية المر االسناد فى ال الترسية علي نقدا او
خطا

مان نهائي سارى المفعول ل ين انتهاء التعاقد.

 -22الغرامات و الجزاءات ومخالفة شروط العقد
لمعهد بحوث االلكترونيات الحق في توقيع مقابل التأخير إذا تأخر مقدم العطاء في تنفيذ االعمال المطلوبة وذلك طبقا
لما جاء بالقانون رقم  282لسنة 2128و الخاص بالتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ويلتزم مقدم العطاء بتنفيذ
االعمال المنوط بها 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 قضائي و التنفيذ علي حساب مقدم العطاء بعد مصادرة
التأمين النهائي وما يكون مستحقا له.وللمعهد الحق في فسخ التعاقد او تنفيذه على حساب الشركة المتعاقدة اذا اخلت
باى شرط من شروطه ويكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد (مقدم العطاء) بقرار من السلطة المختصة ويعلن
المتعاقد بكتاب مرسل بالبريد السريع على عنوانه المبين بالعقد.
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وسوف توقع غرامات على الشركة كاآلتى :
أ -غرامة  01جنيه عن غياب كل فرد بحد أقصى عدد فردين في الوردية واذا كان عدد غياب األفراد من  3الي 4
أفراد يتم خصم  011جنيه عن الفرد الواحد واذا زاد عدد الغياب عن اربعة أفراد يتم خصم مبلغ  011جنيه عن
كل فرد وذلك كما هوموضح بالجدول التالي:
عدد الغياب مبلغ الخصم عن الفرد الواحد
خمسون جنيها
0
خمسون جنيها
0
مائه جنيها
3
مائه جنيها
4
مائتان جنيها
 5فما أكثر
على أن تضاعف الغرامة إذا كان الفرد الغائب مشرف أو مدير موقع
ب -غرامة  01جنيه عن كل فرد غير ملتزم بارتداء الزى المخصص لكل فئة أو عدم نظافة الزى أو عدم ارتداء
بطاقة التعريف
ت -غرامة  211جنيه حال اصطحاب أطفال لموقع العمل
ث -غرامة  211جنيه حال عدم إثبات الحضور واالنصرافاوالتالعب فيه وفقا للقواعد المنظمة لذلك من قبل
اللجنة المشرفة على أعمال الشركة وتضاعف العقوبة حال تكرار المخالفة
ج -غرامة  211جنيه نتيجة سوء أعمال النظافة تضاعف حال تكرار المخالفة فى ذات الشهر

ح -غرامة 211جنيها عن اليوم الواحد فى حالة عدم نقل جميع القمامة والمخلفات الى المقالب العمومية أو
تفريغها فى نطاق مقر المعهد
خ -غرامة  011جنيه حال تسول أي عامل أو قبوله عطية من مرتادى المعهد
د -غرامة  2111جنيها عن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية و غير مطابق للعينة المعتمدة
من لجنة االشراف علي الشركة
ذ -غرامة  411جنيه حال عدم القيام بأي بند من بنود برنامج العمل اليومي وتضاعف إذا تكررت المخالفة فى
نفس الشهر
ر -غرامة  011جنيه حال عدم القيام بأى بند من بنود برنامج العمل األسبوعي وتضاعف إذا تكررت المخالفة
فى نفس الشهر
ز -غرامة  %0من قيمة القسط الشهري حال عدم القيام بأى بند من بنود برنامج العمل الشهري
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س -غرامة  211جنيها عن كل عامل يتجاوز سنه  40عاما أو أقل من  28عاما في اليوم الواحد
ش -غرامة  211جنيها اذا قل عدد الذكور العاملين عن عشرة عمال فى اليوم الواحد
ص -غرامة  %01من الفاتورة الشهرية للشركة في حالة عدم االلتزام بنظافة الواجهات و تضاعف الغرامة في
حالة التكرار
ض -غرامة  011جنيه حال إخاللها أو احد عامليها بأى بند من بنود التعاقد األخرى أو عدم االلتزام بتعليمات
اللجنة المشرفة وإتخاذ اإلجراءات القانونية األخرى حيال الشركة
 علماٌ بأنة في الة ت رار المخالفة من قب الشركة عن االعمال المتعاقد عليها و بعد التنبي مرتين كتابم ًة ي مللمعهد فسخ العقد و تطبي أ كام القانون رقم  282لسنة  2128في هذا الشأن.
 -22األسعار وشروط السداد
يج أن تشم األسعار السداد بالجنية المصري شام جميع ال رائ والرسوم شام " ال ر بة على القيمة الم افة

 -سداد القيمة المالية اإلجمالية للتعاقد على دفعات شمهر علمى ان تقموم الشمركات المتقدممة بت ديمد القيممة االجماليمة عمن المث ث سمنوات

متصلة وتشم هذ القيممة جميمع المصمار
اإلجتماعية والتأمين الص ي والتدر

والنفقمات التمى تت ملهما الشمركة أيما كمان نوعهما بمما فمى ذلمك األجمور واهم ك المزى والتأمينمات

المستمر لألفراد والمواد الخام.

على ان يتم ت ديد قيممة االتعما الشمهر ة ل م فمرد ممن فر م العمم بالشمركة وكمذلك ت ديمد السمعر االجممالى الشمهرى للممواد الخمام والسمعر

التفصيلى ل

صن

من االصناف الموجودة بالجدول ( بالبند رقم  ) 20والتى توفرها الشركة.

نظام الدفع اإلل تروني فى ال سا المقدم من الشركة فى اوراق عطائها وذلك بعد

 سوف يتم سداد مست قات الشركة شهر اً عن طرورود التقر ر الشهري المعتمد من اللجنة المشرفة على أعمال الشركة بالمعهد وخصم أى غرامات أو مست قات من اى نوع للمعهد لدى
الشركة.

 -22الشروط الخاصة والبنود الفنية :
البند األول  :م

التعاقد هو

 -2مبانى المقر الدائم للمعهد الجاهزة للتشغي بالنزهة الجديدة – القاهرة

 -2المقر المؤقت للمعهد بالدقى – الجيزة ( داخ مبنى المركز القومى للب وث)

وجميع م توياتهما بالداخ والواجهات األمامية والجانبيمة والخلفيمة واسمطح المبمانى والفنماء الم مي بهمما علمى

ان يتم معاينة مقرى المعهد الجديد و المؤقت بواسطة مختصين معاينة نافية للجهالة.
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مل وظة  :فى الة دخول مبنمى مقمر المعهمد الجديمد  C-Dالمى نطماق االعممال يمتم م ماعفة كميمات الخاممات

الموجممودة بالبنممد الخممام

عشممر علممى ان تتقممدم الشممركات ببنممد ا ممافى بالعطمماء وت ممدد القيمممة الماليممة ل عمممال

بالعرض المالى عن مبنى  C-Dو تم التنفيذ اعتبا ار من دخول مبنى  C-Dالى نطاق االعمال واخطار الشركة

بذلك.

البند الثاني  :التزامات المعهد:
أوالً :يلتزم المعهد بتدبير اآلتى إلنجاح أعمال النظافة مو وع العقد
2م توفير مكت خاص لمدير الموقع وطاقم اإلشراف

2م توفير مخزن مناس ل فظ المعدات واألدوات الخاصة بأعمال النظافة ولتغيير الم ب
2م توفير مصدر للميا وال هرباء لألما ن التى سيتم نظافتها
4م تعيين لجنة مختصة لمتابعة األعمال مع مدير الموقع .
ثانيمما  :ت لم

اللجنممة المختصممة بالمعهممد بمتابعممة سممير أعمممال النظافممة و صممر المخالفممات التممى ترت بهمما الشممركة او ا ممد

عامليها والغرامات المقررة لهما واعمداد تقر مر شمهري بتلمك المخالفمات والقيممة النهائيمة للغراممات وتخصمم ممن مسمت قات

الشركة عن هذا الشهر وتبلغ الشركة بصورة من هذا التقر ر

البند الثالث  :التزامات الشركة :

ومسا ي التنظي

أوالً  :توفير كافة األدوات ال زمة للتنظي
الميا وتقدم عينات ادوات النظافة ومواد التنظي

ومواد التلميع لعناصمر المبنمى و االثماث و االجهمزة وصمابون ومطهمر لمدورات

المستخدمة العتمادها من اللجنمة المكلفمة ممن قبم المعهمد ل شمراف علمي أعممال الشمركة

وكذلك توفير العمالة الفنية المدربة لتنفيذ األعمال مو وع العقد مع إلتزام جميع العمالة بتنفيذ تعليمات المعهد الخاصة بتنظيم العمم داخم

الموقع كما أن الشركة مسئولة عن تطبي قمانون التأمينمات اإلجتماعيمة وأ كمام قمانون العمم علمى عامليهما واتبماع جميمع القموانين واللموائح
ال كومية والم لية ذات الصلة بمو وع التعاقد دون أدنى مسئولية على المعهد فى هذا الشأن .

ثانياً  :تلتزم الشركة بتوفير زى خاص ومو د ل
وبطاقات التعر

فئة من فئات عامليها علي شعار الشمركة وارتمداء عامليهما همذا المزى

أثناء تأديتهم ألعمالهم وسداد كافة األجور والمست قات للعاملين التابعين لها .

ثالثماً :التمزام الشممركة وجميممع العمماملين بهمما والممذين يتعامم معهممم مممن ممموردين وممموظفي صمميانة وغيممرهم بأنظمممة وقموانين
المعهد  ،ويعتبر مدير الموقع هو المسئول عن تصرفاتهم وجميع ما يقومون ب أثناء وجودهم داخ المعهد .
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رابعاً  :الم افظة على س مة المبانى وما بداخلها من أثاث ومعمدات وأجهمزة مختلفمة ب يمث ال يمسمها أي سموء أو تلم
أو فقدان خ ل قيامها وعمالها بأعمال التنظي

بداخلها ،كما تلتزم بتغطية إص ح واستبدال أي خل أو تل

يمنجم عمن

مخالفة ذلك
خامس ماً :و ممع أ يمما

للنفايممات فممي س م ت النفايممات فممي جميممع مراف م المبمماني المشمممولة فممي العطمماء وأفنيممة المبمماني

خارجها والعم على تفر غها بانتظام على مدار اليوم..
سادساً  :االلتزام بأوقات العم التمي يمتم ت ديمدها ممن قبم المعهمد ،ويكمون للمعهمد ال م فمي طلم العمم أيمام الجممع
والعط ت الرسمية إذا دعت ال اجة إلى ذلك،
سابعاً :تلتزم الشركة بعم وثيقة تأمين

د ال وادث واصمابات العمم والمسمؤولية المدنيمة لجميمع عمالهما ومسمتخدميها

وما ينشأ عنها من أ رار لألخر ن
ثامن ماً :تخ ممع الشممركة ل افممة الق موانين و األنظمممة المعمممول بهمما فممي ك م
تعويض المعهد عن أية خسارة أو غرامة تل

ممما يتعل م بقيامهمما بالتزاماته ما و نبغممي عليه ما

ب نتيجة عدم مراعاتهما ألي ممن األنظممة والقموانين ذات الع قمة بتنفيمذ

هذ األعمال
تاسعا  :ي

للجنة المشرفة علي اعمال شركة النظافة إعادة توز ع العمال على المهمام المختلفمة سم

اجمة المعهمد

( أعمال بوفي – خدمات معاونة م ...المخ ) ممع العلمم أن المعهمد غيمر مسمئول عمن األجمازات أو األذونمات التمى تعطيهما
الشركة للعمال وما يترت عن ذلك من نقص فى العدد ال لى لألفراد داخ الموقع.

عاش ار  :على الشركة انجاز األعمال التالية:
2م برنامج العم اليومي
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جميع القاعات و المكات االدار ة والمعام و المداخ و الطرقات و االر يات و السم لم بأسموارها المعدنيمة

أ -تنظي

و الممرات و فناء وسطح المباني واستخدام الما ينات إذا دعت ال اجة لذلك
وازالة البقع والبصمات من على الدوالي واألبوا الخشبية والمعدنية والزجاجية والنوافذ والمرايا

 تنظيجم  -تنظي

وشف األتربة من على السجاد والموكيت

د  -تنظي

أر يات و وائ المصاعد والمرايات والواجهات الخاصة بها

هممم  -تنظي م

دورات الميمما ( أر مميات -موائ  -شممفاطات – أ مواض – مبمماول – م م ار يض ) بتسممتخدام المطه مرات

والمعطرات وتوفير صابون ومنادي و مناش

بجميع ال مامات

و -تنظي

وازالة البقع واآلثار من على ال وائ والسجاد والموكيت بتستخدام المز ت الخاصة بذلك

ز -تنظي

وتفوي األثاث بأنواع (خش –قماش –جلد  -معدن ) وتلميع بالملمعات الخاصة بك نوع

م  -تنظي

طفايات السجائر وس ل المهم ت وو ع ا يا

ب ستيكية فيها بصف مستمرة

ط م مكاف ة ال شرات الطائرة وال از فة والقوارض
ك-استخدام المعطرات يوميا بعد اعمال النظاف
 -2برنامج العم األسبوعي
أ-

تنظي

 تنظيت-

وتلميع المداخ والطرقات واألر يات والس لم والممرات بتستخدام الما ينات
مركز لجميع األسطح واألبوا الزجاجية والمصاعد والنوافذ والمرايامن الداخ والقواطع الخاصة بها

إزالة البقع والعلك من على جميع األر يات والسجاد والموكيت

ث -تزعي م

وازالممة األتربممة وخيمموط العنا م لل موائ المرتفعممة واألسممق

بتستخدام الس لم والروافع ال هربائية ال زمة
ج -تنظي

الستائر بجميع انواعها والسجاد والموكيت
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مممن جميممع األدوار مممن الممداخ والخممارج

ح -تنظي

وتلميع جميع األجزاء المعدنية الخاصة بالمبنى وخاصة ال فتات والمنا د ومقابض األبوا ودرابمز ن

الس لم وما يماثلها واستخدام الملمعات المناسبة ل
خ -تنظي
د-

نوع

وتلميع شاشات وو دات العرض وغيرها من األجهزة باألدوات والملمعات الخاصة بها

غسي س ل المهم ت

ذ-

تنظي

فت ات اجهزة الت يي

ر-

تنظي

وتفوي األر يات وال وائ الرخامية وغسي السيراميك بالمعدات واألدوات والمواد الخاصة بها

ز-

غس وتنظي

 -ال ش

ونقاط اإل اءة وطفايات ال رائ

وائ ال مامات و القواطع الفاصلة بال مامات

عن مصائد الفئران و تنظيفها وقت ما بها من فئران

 - 2برنامج العم الشهري
أ  -غسي وتجفي

الستائر و السجاد والموكيت

 -مكاف ة ال شرات الطائرة وال از فة والقوارض برش المبيدات ال يميائية ال زمة وو ع الطعوم في مصائد الفئران

-4برنامج العم الربع سنوي
غسي و تلميع جميع الواجهات سواء الزجاجية او ال دينج باستخدام المعدات الخاصة بذلك س المواعيد
التي ت ددها لجنة االشراف

ال ادى عشمر :تلتمزم الشمركة بتقمديم كشموف معتممدة منهما بأسمماء موظفيهما المذين سميعملون بمالموقع وصمور بطاقمات
الرقم القومى وصورة شخصية وصم يفة ال المة الجنائيمة ل م شمخص ممنهم وكمذلك فمى كم
منهم وذلك قب ممارست لعمل داخ المعهد
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المة إسمتبدال أوز مادة أفمراد

الثانى عشر:يلتزم جميع افراد الشركة بتثبات الحضور واالنصراف وفقا للقواعد المنظمة لذلك منن قبنل اللجننة المشنرفة
على أعمال الشركة بما يفيد وقت

ورهم وانصرافهم الفعلى

الثالث عشر:تلتزم الشركة بتوفير المعدات ال زمة ( أوناش مت ركة  -سقاالت أوتوماتك – س لم ) لتنظي
واألسق

الواجهمات

بجميع انواعها واشكالها أياً كان موقعها

الرابع عشر :تلتزم الشمركة بتموفير العمدد المناسم ممن ما ينمات كهربائيمة لغسمي وتلميمع األر ميات علمى أن التقم عمن
اثنتين وأخرى لتنظي

وغسي الموكيت والسجاد وتوفير عدد مناس من المكان

ال هربائيمة وعمدد  24تروللمى لو مع

خامات وأدوات النظافة وما ينة رش مبيدات
الخمممام

عشمممر :تلتمممزم الشمممركة بتممموفير كافمممة الخاممممات والممممواد المسمممتخدمة للتنظيممم

ممممن أصمممناف صمممال ة ومطابقمممة

للمواصفات القياسية المصر ة ومناسبة للغرض المسمتخدمة ممن أجلم واعتمادهما ممن قبم اللجنمة المشمرفة علمي اعممال
الشركة من قب المعهد وتور دها للمعهد شهر ا وفقا ل صناف و ال ميات الموجمودة بالجمداول التاليمة وتسمجيلها بمدفاتر
األمن والمخازن الخاصة بالمعهد و تم صرف الخامات بمعرفة اللجنة المشرفة من مخزن المعهد وفقا لل ميات والمواعيد
التى ت ددها لجنة اإلشراف
على ان يتم ايقاف تور د الخامات الم ددة بالجدول المرف أو ز ادة أو تقلي كميات األصمناف بمذات الشمروط واالسمعار
على س

اجة المعهد بناءا على توصية اللجنة الفنية المختصة بالمعهد وتخطر الشركة بذلك كتابة .

الصن

ال مية

الو دة

16

الماركة

سعر الو دة

كلور

201

لتر

ديتول

211

لتر

صابون

101

قطعة ال تق عن  81جرام

صابون لليد سائ

21

صابون أر يات

لتر

كامينا أو مايماثلها

201

لتر

جينرال أو مايماثلها

بكر منادي

2011

بكرة

ز نة أو مايماثلها

معطر

80

عبوة

جليد أو مايماثلها

ملمع زجاج

80

عبوة  701مللى

ملمع أثاث

221

عبوة

بليدج أو مايماثلها

شامبو سجاد

2

لتر

ماى واىأو مايماثلها

مبيد شرات طائرة

80

علبة

راجون أو مايماثلها

مبيد شرات از فة

80

علبة

راجون أو مايماثلها

سم فئران وأبراص

21

كيلو

سلك مواعين ناعم

20

كيلو

نفتالين

81

كي

علبة منادي

20

علبة  001مندي

ز نة أو مايماثلها

ملمع أستانل

20

علبة

استونيش أو مايماثلها

71

كيلو

-

ا يا

ب ستيكية

17

كلوروك

أو مايماثلها

ديتول أو مايماثلها
لوك

ج ن

أو مايماثلها

أو مايماثلها

الساد

فوطة صفراء

71

قطعة

-

ملمع جلد

1

عبوة

ماى واى او ما يماثلها

علبة رش مبيد كميائى

0

علبة 201ملم

ألمانى أو مايماثلها

عشر :تلتزم الشركة بتنظي

جميع دورات الميا بصفة مستمرة يوميا

السابع عشر :تلتزم الشركة بنق جميع القمامة والمخلفات الى المقال العمومية يوميا والشركة مسئولة مسئولية إدار ة
وقانونية أمام جهاز شئون البيئة عن اى مخالفات تنجم عن أدائها لعملها داخ المعهد
الثامن عشر :تلتزم الشركة بتستبعاد اى فرد من العم داخ المعهد فو اًر بناء على مذكرة من مسئول المعهد المختص
التاسممع عشممر:تلتزم الشممركة بتمموفير العمماملين مممن الجنسممين ،وي ظممر اصممط ا العمماملين لألطفممال نهائيماً وي م للمعهممد

استبدال أى فرد من الشركة يصدر من تصرف مشين أو غير الئ اثناء العم وأال يز د سن العمال عن  40عاما وأال
يق سن العام عن  28عام

مساء
العشرون  :يتم تنفيذ أعمال النظافة على وردية وا دة ( 21ساعات عم ) تبدأ من الساعة 7صبا اً و تى 0
ً
الوا د والعشرون :تلتزم الشركة بتعين مدير للموقع وعدد ث ثة مشرفين وعدد خمسة و ث ثون عام نظافمة و فقما لمما
هو مو ح بالجدول التالي -:
مدير موقع

2

مشرف

2

عدد العاملين

20

و تم توز ع العمال و المشرفين وفقا لتعليمات اللجنة المشرفة علمي أعممال شمركة النظافمة كمما ي م للمعهمد ز مادة عمدد

العمال بذات الشروط واالسعار بناءا على توصية اللجنة الفنية المختصة بالمعهد .
م وت ون مهام مدير الموقع علي الن و التالي:
 االشراف علي تور د وصرف خامات و أدوات التنظي
18

 متابعمة المهمام اليوميمة و االسمبوعية و الشمهر ة ل فم ارد ممع مشمرفين الموقمع طبقما لمما جماء بكراسمة الشممروط و
المواصفات

 االلتزام بجميع تعليمات لجنة االشراف و تبليغها للمشرفين و العمال
 تقديم تقر ر شهري عن اعمال النظافة و رف ب الفاتورة الشهر ة

 تدبير ا تياجات الموقع من المشرفين و العمال طبقا ل راسة الشروط
مهام االشراف
 متابعة برنامج العم اليومي و االسبوعي و الشهري مع العمال

 توز ع أعمال النظافة علي العمال و التأ يد من تنفيذها علي أ م وج

 عم استبيان وتوز ع علمى جميمع غمرف و معامم المعهمد لبيمان مسمتوي النظافمة مو م ا بم البنمود المختلفمة
المكل



بها العام لنظافة تلك الغرف والمعام

توز ع أدوات وخامات النظافة علي العمال

 -24نموذج العقد المقترح
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مشـــروع عـقــد
أعمال نظافة
لمبانى معهد بحوث اإللكترونيات (المقر الدائم  -المقر المؤقت)
انه فى يوم

الموافق

. 2119 / /

حررهذا العقد بين كال من -:

أوال  :معهد بحوث االلكترونيات – ومقره المؤقت مبني الطبيعة بالمركز القومي للبحوث شارع
البحوث (التحرير سابقا) – دقي – محافظة الجيزة  -ص.ب  -12622ويمثله قانونا ً في التوقيع علي هذا
العقد السيد األستاذ الدكتور  /هشام عزت الديب  -بصفته رئيس مجلس إدارة معهد بحوث اإللكترونيات
( طرف أول )

ثانيا ً  -:شركة المرسي عليها :
سجل تجارى رقم -:
ويمثلها قانونا ً في التوقيع السيد /

ومقرها -:
بطاقة ضريبية رقم -:
بصفته/
( طرف ثانى )
(تمهيد)

للتعاقد على القيام بأعمال
الموافق / /
حيث أعلن الطرف األول عن طرح ممارسة عامة بجلسة
خدمات لمبانى معهد بحوث اإللكترونيات (المقر الدائم  -المقر المؤقت) وجميع المحتويات بالداخل والواجهات األمامية
والجانبية والخلفية وأسطح المبانى والفناء المحيط بها ولما كان الطرف الثاني يباشر نشاطه في تقديم مثل هذه الخدمات
وتقدم بعرضه وقد تم قبوله من الطرف االول .

بعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتصرف والتعاقد وإنعقد الرضا فيما بينهما اتفقا على األتى -:

( البند األول )
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يعد التمهيد السابق ومحاضر لجنة البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف الثانى وكافة
المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء ال يتجزأ من احكام هذا العقد ومتمما ً له.

(البند الثانى)
موضوع العقد
يلتزم الطرف الثانى بالقيام بأعمال خدمات النظافة لمبانى معهد بحوث اإللكترونيات (المقر الدائم  -المقر المؤقت)
وجميع محتوياته بالداخل والواجهات األمامية والجانبية والخلفية واسطح المبانى والفناء المحيط بها .

(البند الثالث)
المعاينة
يقر الطرف الثانى بأنه قد عاين المبانى المراد حراستها ومحتوياتها بواسطة مختصيين المعاينة التامة النافية للجهالة .

(البند الرابع)
مدة العقد
مدة هذا العقد ( 3سنوات ميالدية ) تبدأ اعتبارا من  2119/ /وتنتهى فى  2122/ /ويجوز تجديده لمدة أخرى
بموافقة طرفيه ويحق للمعهد(الطرف األول) تكليف الشركة بمد مدة العقد لمدة ثالثة أشهر بعد انتهاء العقد بنفس الشروط
واألسعار دون أدنى اعتراض من الشركة لدواعى العمل والصالح العام مع حفظ حق المعهد فى تطبيق المادة ( )41من

القانون رقم  82لسنة .2128

( البند الخامس)
قيمة العقد
جنيه مصرى فقط ال غير ) نظير القيام باألعمال المتفق
)(
يلتزم الطرف األول بدفع مبلغ (
عليها وتسدد شهريا ً ولمدة  3سنوات واألسعار شاملة جميع الضرائب والرسوم وكذلك ضريبة القيمة المضافة وسوف يتم
سداد مستحقات الشركة شهريا ً عن طريق الدفع االلكترونى فى الحساب المقدم من الشركة وذلك بعد ورود التقرير
الشهرى المعتمد من اللجنة المشرفة على اعمال الشركة بالمعهد وخصم أى غرامات أو مستحقات من اى نوع للمعهد
لدى الشركة.

(البند السادس)
التزامات الطرف األول
 .2توفير مكت خاص لمدير الموقع وطاقم اإلشراف
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 .2م توفير مخزن مناس ل فظ المعدات واألدوات الخاصة بأعمال النظافة ولتغيير الم ب
 .2م توفير مصدر للميا وال هرباء لألما ن التى سيتم نظافتها
 .4م تعيين لجنة مختصة لمتابعة األعمال مع مدير الموقع .

(البند السابع)
يلتزم الطرف األول يتكليف لجنة مختصة من طرفه لمتابعة سير اعمال النظافة وحصر المخالفات التى ترتكبها الشركة
او احد عامليها والغرامات المقررة عليها واعداد تقرير شهري بتلك المخالفات والقيمة النهائية للغرامات وتخصم من
مستحقات الشؤكة عن هذا الشهر وتبلغ الشركة بصورة من هذا التقرير.

(البند الثامن)
التزامات الطرف الثانى
أوالً  :توفير كافة األدوات الالزمة للتنظيف ومساحيق التنظيف ومواد التلميع لعناصر المبنى و االثاث و االجهزة وصاابو

ومطهر لدورات المياه وتقدم عينات ادوات النظافة ومواد التنظيف المستخدمة العتمادها م اللجنة المكلفة م قبا المعهاد

لالشراف علي أعمال الشركة وكذلك توفير العمالة الفنية المدربة لتنفيذ األعمال موضوع العقد مع إلتزام جميع العمالة بتنفيذ
تعليمات المعهد الخاصة بتنظيم العم داخ الموقع كما أ الشركة مسئولة ع تطبيق قانو التأمينات اإلجتماعية وأحكام

قانو العم على عامليه واتباع جميع القواني واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع التعاقد دو أدناى مسائولية
على المعهد فى هذا الشأ .

ثانيااً  :تلتاازم الشااركة بتااوفير زو خااال وموحااد لفا فئااة ما فئااات عامليهااا عليااه شااعار الشااركة وارتاادا عامليهااا هااذا الاازو

وبطاقات التعريف أثنا تأديتهم ألعمالهم وسداد كافة األجور والمستحقات للعاملي التابعي لها .

ثالثاً :التزام الشركة وجميع العاملي بها والذي يتعام معهم م موردي وموظفي صيانة وغيارهم بأنظماة وقاواني المعهاد
ويعتبر مدير الموقع هو المسئول ع تصرفاتهم وجميع ما يقومو به أثنا وجودهم داخ المعهد .

رابعاً  :المحافظة على سالمة المبانى وماا باداخلها ما أثااث ومعادات وأجهازة مختلفاة بحياث ال يمساها أت ساو أو تلاف أو
فقاادا خااالل قيامهااا وعمالهااا بأعمااال التنظيااف بااداخلها كمااا تلتاازم بت طيااة إصااالل واسااتبدال أت خل ا أو تلااف ياانجم ع ا

مخالفة ذلك

خامساً :وضع أفياس للنفاياات فاي ساالت النفاياات فاي جمياع م ارفاق المبااني المشامولة فاي العطاا
والعم على تفري ها بانتظام على مدار اليوم..
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وأفنياة المبااني خارجهاا

سادس ااً  :االلت ازام بأوقااات العم ا التااي يااتم تحدياادها م ا قب ا المعهااد ويكااو للمعهااد الحااق فااي طل ا

العم ا أيااام الجمااع

والعطالت الرسمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك
سابعاً :تلتزم الشركة بعم وثيقة تاأمي ضاد الحاوادث بواصاابات العما والمسااولية المدنياة لجمياع عمالهاا ومساتخدميها وماا
ينشأ عنها م أضرار لألخري
ثامناً :تخضاع الشاركة لفافاة القاواني و األنظماة المعماول بهاا فاي كا

ماا يتعلاق بقيامهاا بالتزاماتهاا وينب اي عليهاا تعاوي

المعهد ع أية خسارة أو غرامة تلحق به نتيجة عدم مراعاتها ألت م األنظمة والقواني ذات العالقة بتنفيذ هذه األعمال.
تاسااعا  :يحااق للجنااة المشارفة علااي اعمااال شااركة النظافااة إعااادة توزيااع العمااال علااى المهااام المختلفااة حسا

حاجااة المعهااد

أعمال بوفيه – خدمات معاونة ا ...الخ ) مع العلم أ المعهد غير مسئول ع األجازات أو األذونات التاى تعطيهاا الشاركة
للعمال وما يترت

ع ذلك م نقل فى العدد الفلى لألفراد داخ الموقع.

عاش اًر  :لتزم الشركة بأنجاز ك االعمال م برنامج يومي واسبوعي وشهرت وربع سنوو .
الحادى عشر :تلتزم الشركة بتقديم كشوف معتمدة منهاا بسمامام مويهاهاا الاسيع مااعملول باالمور طااوت بلاراات الاررم
القومى طاوتة شخصاة طاحاهة الحالة الجنائاة لكل شخص منهم طكسلك فى كل حالة إماتددا وطيياادة وفاراد مانهم ط لاك
ردل مماتمته لعمله داخل المعهد
الثانى عشر :يلتزم جما افراد الشركة بإثدات الحضاوت طاننصاراف طفقاا للقواعاد المنلماة لاسلك ماع ردال اللجناة المشارفة
على وعما الشركة بما يهاد طرت حضوتهم طانصرافهم الهعلى
الثالث عشر:تلتزم الشركة بتوفار المعادات الزيماة أ وطناات متحركاة  -ماقانت وطتوماتاك – مازلم لتنلااا الواجهاات
طاألمقا بجما انواعها طاشكالها ويا ً كال مورعها
الراب عشر  :تلتزم الشركة بتوفار العدد المنامب مع ماكانات كهربائاة لغسال طتلما األتضاات على ول نتقل عاع اثنتااع
طوخرى لتنلاا طغسال الموكات طالسجاد طتوفار عدد منامب ماع المكاانا الكهربائااة طعادد  41ترطللاى لوضا خاماات
طودطات النلافة طماكانة تت مدادات

الخاما عشر  :تلتزم الشركة بتوفار كافة الخامات طالمواد المستخدمة للتنلااا ماع وااناف ااالحة طملابقاة للمواااهات
القااماة المصرية طمنامدة للغرض المستخدمة مع وجلاه طاعتمادهاا ماع ردال اللجناة المشارفة علال اعماا الشاركة ماع ردال
المعهد طتوتيادها للمعها د شاهريا طفقاا لزااناف ط الكمااات الموجاودة بالجاداط التالااة طتساجالها بادفاتر األماع طالمخاايل
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الخااة بالمعهد طيتم ارف الخامات بمعرفة اللجنة المشرفة مع مخزل المعهد طفقا للكماات طالمواعاد التاى تحاددها لجناة
اإلشراف
السادس عشر :تلتزم الشركة بتنلاا جما دطتات المااه بصهة مستمرة يوماا
الساب عشر  :تلتزم الشركة بنقل جما القمامة طالمخلهات الى المقالب العموماة طالشركة مساوولة مساوولاة إداتياة طرانونااة
ومام جهاي شوول الداوة عع اى مخالهات تنجم عع ودائها لعملها داخل المعهد
الثامع عشر :تلتزم الشركة بإمتدعاد اى فرد مع العمل داخل المعهد فوتا ً بنام على مسكرة مع مسوو المعهد المختص
التام عشر:تلتزم الشركة بتوفار العاملاع مع الجنساع ،طيحلر االحاب العاملاع لألطها نهائااا ً طيحال للمعهاد اماتددا
وى فرد مع الشركة يصدت منه تصرف مشاع وط غار نئال اثناام العمال طون يزياد ماع العماا عاع  14عاماا طون يقال ماع
العامل عع  41عام

العشرطل  :يتم تنهاس وعما النلافة على طتدية طاحدة أ 41ماعات عمل تددو مع الساعة 7اداحا ً طحتى  4مسا ًم
الواحد طالعشرطل :تلتزم الشركة بتعاع مدير للمور طعدد ثزثة مشرفاع طعدد خمساة ط ثزثاول عامال نلافاة طياتم توييا
العما ط المشرفاع طفقا لتعلامات اللجنة المشرفة علل وعما شركة النلافة .
ـ طتكول مهام مدير المور علل النحو التالل:
 انشراف علل توتيد طارف خامات ط ودطات التنلاا
 متابعااة المهااام الاوماااة ط انماادوعاة ط الشااهرية لزفااراد م ا مشاارفاع المور ا طدقااا لمااا جااام بكرامااة الشاارطط ط
الموااهات
 انلتزام بجما تعلامات لجنة انشراف ط تدلاغها للمشرفاع ط العما
 تقديم تقرير شهري عع اعما النلافة طيرفل به الهاتوتة الشهرية
 تدبار احتااجات المور مع المشرفاع ط العما طدقا لكرامة الشرطط
مهام انشراف





متابعة برنامج العمل الاومل ط انمدوعل ط الشهري م العما
تويي وعما النلافة علل العما ط التسكاد مع تنهاسها علل وكمل طجه
عمل امتداال طتوييعه على جما غرف ط معامل المعهد لداال مستوي النلافة موضحا به الدنود المختلهاة المكلاا
بها العامل لنلافة تلك الغرف طالمعامل
تويي ودطات طخامات النلافة علل العما

(البند التاسع)
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يلتزم اللرف الثانل بالتسماع علال جماا العماا التاابعاع لاه طالقاائماع بعملااة النلافاة بالمعهاد طفقاا ألحكاام
رااانول العماال طرااواناع التسمانااات انجتماعاااة طيعتداار اللاارف األط غااار مسااوو نهائاااا بخصااو
الموضاو

هااسا

كماا يعتدار غاار مسااوو عاع اإلااابات وط األضارات التال رااد تحاد لهام وثناام العمال طن يحاال

لللرف الثانل ملالدة اللرف األط بسي مدالغ رد يتحملها نتاجة لسلك .
(البند العاشر)
اذا اخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد يكون للطرف االول دون االلتجاء الى القضاء فسخ
العقد او اسناد التوريد الية جهة اخرى ويصبح التأمين النهائي من حق الطرف االول ويكون له ان يخصم
ما يستحقه من غرامات ومقابل التأخير وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق االسعار من ايه مبالغ
مستحقة او تستحقه للطرف الثاني لديه وفي حالة عدم كفايتها يلجأ الى خصمها من مستحقاته لدى ايه جهة
ادارية اخرى ايا كان سبب االستحقاق دون حاجة الى اتخاذ ايه اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم
االخالل بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق االداري .
(البند الحادي عشر)
األضرار والتعويض
يلتزم الطرف الثانى بتحمله المسئولية كاملة عن أيه أضرار قد تقع منه أو من أى من تابعيه على ممتلكات الطرف األول
أو أحد تابعيه أو على الغير ويلتزم بالتعويض عن ذلك كما يلتزم بالتعويض عن أيه أضرار قد تنجم نتيجة اهماله
وتقصيره فى واجبه .

(البند الثاني عشر )
حق االعتراض والمراقبة
يلتزم الطرف الثانى بتغيير أى فرد من أفراده فى خالل  24ساعة من وقت تلقيه أخطارا بذلك من الطرف األول برغبته
فى استبعاده ويمنع الفرد المستبعد من التردد على المبنى كما يلتزم بالمراقبة المستمرة ألفراد ه والتأكد من أنهم فى حالة
يقظة مستمرة وحسن أدائهم لمهماهم وظهورهم بالمظهر الالئق دون اخالل بحق الطرف األول فى تعيين مراقب من قبله
للقيام باستمرار هذه المراقبة لضمان حسن تنفيذ الطرف الثانى اللتزاماته .

(البند الثالث عشر)
الغرامات والجزاءات
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لمعهد بحوث االلكترونيات الحق في توقيع مقابل التأخير إذا تأخر مقدم العطاء في تنفيذ االعمال المطلوبة
وذلك طبقا لما جاء بالقانون رقم  282لسنة 2128ويلتزم مقدم العطاء بتنفيذ االعمال المنوط بها 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 قضائي و التنفيذ علي حساب مقدم العطاء بعد مصادرة التأمين النهائي وما يكون مستحقا
له.وللمعهد الحق في فسخ التعاقد او تنفيذه على حساب الشركة المتعاقدة اذا اخلت باى شرط من شروطه ويكون الفسخ او
التنفيذ على حساب المتعاقد (مقدم العطاء) بقرار من السلطة المختصة ويعلن المتعاقد بكتاب مرسل بالبريد السريع على
عنوانه المبين بالعقد
ً
تلتزم الشركة بتنفيذ األعمال المنوط بها علي الوجة األكمل وفقا لألصول والمواصفات الفنية كما جاء بكراسة الشروط
وامرالعطاء وفي حالة مخالفة ذلك يحق للمعهد توقيع الغرامات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات امام كل مخالفة .

(البند الرابع عشر)
االختصاص القضائى
تسري احكام القانول ترم  411لسنة 1141ط الخا بالتعاردات التى تدرمها الجهات العامة طنئحة القانول
ترم  18لسنة  4881مكمز لما لم يرد به نص بالكرامة على هسا العقد طتختص محكمة مجلا الدطلة
بالهصل فى اى نزا رد ينشس ن ردت هللا بخصو هسا العقد طنها ه .
(البند الخامس عشر)
اقر الطرفان بأن العنوان الوارد بهذا العقد محال مختارا لهما وان كافة المكاتبات والمراسالت التى ترسل
عليه تنتج اثارها القانونية وفي حالة تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه اخطار الطرف االخر بالعنوان
الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول .
(البند السادس عشر)
عدد نسخ العقد
حرر هذا العقد من ثالث نسخ تسلم للطرف الثانى نسخة واحدة منها واحتفظ الطرف االول بباقى النسخ للعمل بها عند
اللزوم .

الطرف األول
(

الطرف الثاني
(

)

أ.د هشام عزت الديب

الساد /

بصفته
رئيس مجلس ادارة معهد بحوث االلكترونيات
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