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استمارة بيانات عن مقدم العطاء
**************
اسم الشركة :
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
أسم المدير المسئول :
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
العنوان الحالى للشركة :
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
التليفون والفاكس للشركه :
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
رقم البطاقة الضريبيه :
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
مأموريه الضرائب التابعين لها :
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
رقم الملف الضريبى :
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
رقم التسجيل فى ضرائب القيمة المضافة :
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
مأموريه ضرائب القيمة المضافة التابعين لها :
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ملحوظه :ـ يجب تقديم البيان بالمظروف الفنى بعد استكمال بياناتة:

2

إقـــــــــــــــــــــــــــرار
*****
أقر أنا مقدم العطاء الخاص بالتعاقد على القيام بأعمال الحراسة االمنية جلسة يوم االربعاء الموافق 9002 /00 /م بالمعهد
,بأننى اطلعت على كراسة الشروط والمواصفات الفنية وموافق على كل ماجاء بها وملتزم بها فى تنفيذ األعمال المكلف بها
وعاينت المبانى محل التعاقد وهذا إقرار منى بذلك .
اسم مقدم العطاء /

التوقيع /

ختم الشركة /
ملحوظه :ـ يجب تقديم اإلقرار بالمظروف الفنى بعد استكمال بياناتة :
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المحتويات
 -0المقدمة
 -9الجدول الزمنى المقترح
 -3الشروط العامة
 -4تاريخ تقديم العطاءات
 -5شروط ومواصفات العطاءات المقدمة
 -6محتويات المظروف الفني والمالي
 -7مدة االرتباط بالعرض
 -8اسس المفاضلة وعناصر التقييم
 -2التعاقد والتنفيذ
 -00ضمان تنفيذ األعمال
-00الغرامات والجزاءات ومخالفة شروط العقد
-09األسعار وشروط السداد
 -03الشروط الخاصة والبنود الفنية
-04نموذج العقد المقترح
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 -1المقدمة :
يطرح معهد بحوث االلكترونيات ممارسة عامة للتعاقد على القيام بأعمال الحراسة االمنية للتالى :
 -0مبانى المرحلة االولى عدد ( 9مبانى اداري  0 +مبنى خدمات)
 -9مبانى المرحلة الثانية (عدد  9مبنى ادارى)
بمقر المعهد الجديد بالنزهة الجديدة – القاهرة
وذلك لتوفير مستوى ممتاز والئق من الخدمات االمنية لجميع المرافق والمباني المذكورة  ،ويؤكد المعهد حرصه بأن تكون
خدمات االمن المطلوب توفيره ا في المباني المحددة أعاله على مستوى الئق ويكفل توفير بيئة عمل امنة ومستقرة ومناسبة
العمال البحث العلمى

 -1الجدول الزمنى المقترح
علما بان الجلسات سوف تنعقد بمقر المعهد الجديد ش جوزيف تيتو – النزهة الجديدة–القاهرة
م

التاريخ

االجراء

0

تاريخ جلسة االستفسارات

االثنين الموافق 9002/00/04

9

تاريخ الرد على االستفسارات

االثنين الموافق 9002/00/90

3

تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية

االربعاء الموافق 9002/00/30

4

اعالن نتيجة البت الفنى واخطار الشركات

االربعاء الموافق 9002/00/6

5

اخطار الشركات بموعد جلسة فتح المظاريف المالية

الخميس الموافق 9002/00/04

6

جلسة فتح المظاريف المالية والبت المالى

االربعاء الموافق 9002/00/90

7

اخطار بالترسية واصدار اوامر االسناد

الخميس الموافق 9002/00/98

 -0شروط عامة





تخضع هذه الممارسة للقانون رقم  089لسنة 9008و الخاص بالتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والئحة
القانون رقم  82لسنة  0228مكمال 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 %04
في هذه الممارسة لن يقبل صرف دفعات مقدمة وسيتم استبعاد العرض الذى يشترط ذلك .
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يجب معاينة مقر المعهد بالنزهة الجديدة – القاهرة معاينة نافية للجهالة ،مع إحضار تفويض من الشركة لمعاينة
الموقع وكذلك إحضار كراسة الممارسة .
هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة.
يحق للمعهد تعديل حجم االعمال بالزيادة او بالنقص فى حدود المسموح قانونا بما ال يجاوز نسبة  %05بذات
الشروط واالسعار والمواصفات خالل فترة سريان العقد وفقا الحكام المادة ( )46من القانونقم  089لسنة 9008
يجب على الشركات المتقدمة تسجيل بياناتها او تحديثها حال تعديلها على موقع بوابة التعاقدات العامة وفقا الحكام
المادة ( )85من القانون رقم  089لسنة  9008وعنوانها www.etenders.gov.eg

 -1تاريخ تقديم العطاءات
آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة  09ظهرا يوم االربعاء الموافق 9002/ 00 /30
في حالة طلب شراء الكراسة حتى تاريخ يوم الثالثاء  ( 9002/00/92قبل الجلسة بيوم ) فأنه يتم الشراء بإدارة
المشتريات بمعهد بحوث االلكترونيات – مبنى الطبيعة– المركز القومي للبحوث – شارع التحرير– الدقي
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 – شارع جوزيف تيتو– النزهة الجديدة – القاهرة  -بجوار الهيئة القومية لالستشعار عن
بعد
* علما بأن مكان انعقاد جلسات الممارسة بمقر المعهد الجديد – شارع جوزيف تيتو– النزهة الجديدة القاهرة – بجوار
الهيئة القومية لالستشعار عن بعد
االستفسار عن طريق ادارة المشتريات على االرقام ت00008022829/ 00049077572:

 -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 االربعاء الموافق
9002 / 00 /30على ان تختم محتويات المظروفين بختم الشركة .

 -6محتويات المظروف الفني والمالي وذلك علي النحو التالي:
 -1/6مظروف فني (مظروف )1
بداخله كافة تفصيالت العطاءات الفنية للنظم والبنود المقدمة بالعطاء(كما جاء في الكراسة) دون أي إشارة إلى األسعار أو
التكلفة كليا أو جزئيا ويشمل جميع البيانات الفنية الالزمة واخصها طريقة التنفيذ وبيان بأعداد وأنواع المعدات واألدوات
المستخدمة وأنواع وكميات المواد المستخدمة وبيانات أسماء ووظائف وخبرات الكوادر المشرفة على تنفيذ العقد
ويكون المظروف الفني مصحوبا بتأمين ابتدائي بمبلغ  50000جنيها ( 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 شهور من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يزداد إلى  %5كتأمين نهائي عند قبول
العرض والترسية .
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يرفق مع العرض الفني األوراق التالية:
















صورة القيد بالسجل التجاري (شركة مساهمة مصرية).
صورة من رخصة مزاولة النشاط ( مع اإلطالع علي األصل) علي أن ال يقل سريانه عن سنة ميالدية.
صورة البطاقة الضريبية موضحا بها آخر إقرار ضريبي.
صورة شهادة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة .
العرض الفنى طبقا لما ذكر بكراسة الشروط والمواصفات.
سابقة االعمال الخاصة بالشركة فى ذات التخصص المطلوب بالممارسة .
أرفاق صورة من الزي الخاص بالعاملين بالشركة بحيث اليتشابه مع الزي الخاص بالداخلية أو القوات المسلحة
المصرية .
البنود المتقدمة بها الشركة و مواصفاتها الفنية طبقا لترتيب كراسة الشروط على ان يتم تقديم عرض فنى لكل
مرحلة على حدى :
 -0مبانى المرحلة االولى عدد (  9مبانى اداري  0 +مبنى خدمات )
 -9مبانى المرحلة الثانية (عدد  9مبنى ادارى )
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 الحساب البنكى الخاص بالشركة مختوم من بنك العميل.
صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة.
استمارة بيانات مقدم العطاء.
اقرار التزام بالشروط والتعليمات الواردة بكراسة الشروط .
تعتبر احكام القانون رقم  089لسنة  9008و الخاص بالتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والئحه قانون رقم 82
لسنة 0228مكمال لما لم يرد به نص بالكراسة .

 -1/6مظروف مالي (مظروف )1
بداخله كافة أسعار العطاء والتسهيالت التي ستقدمها الشركة على ان تكون االسعار بالجنيه المصري شاملة كافة الضرائب
والرسوم بما فيها ضريبة القيمة المضافة  %04ومصاريف 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.
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 -8اسس المفاضلة وعناصر التقييم
 -0سوف يتم تقييم العروض المقدمة بأسلوب النقاط الفنية طبقا لما جاء بقانون رقم 089لسنة  9008الخاص بالتعاقدات
التى تبرمها الجهات العامة ،وسيتم التقييم الفني وفقا ً لعناصر التقييم التالية:
مسلسل

عناصر التقييم

النقاط

0

سابقة خبرة المكتب /الشركة

000

9

العمل فى مشروعات مماثلة

000

3

فريق العمل

300

4

أسلوب المتابعة المقترح

950

5

أسلوب إدارة المشروع

950
1111

اإلجمالـــــــــي

وسيكون الحد األدنى للقبول الفني هو الحصول على  811نقطة فنية.
 -9سيتم فتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا ً وإحتساب إجمالي القيمة المالية المكافئة للعرض المالي أخذا ً
في اإلعتبار شروط الدفع والمدفوعات خالل فترات التوقف.
 -3سيتم إحتساب التقييم المالي الفني للعروض وفقا ً للمعادلة التالية:
التقييم المالي الفنى = القيمة المالية المكافئة للعرض المالي  /إجمالي النقاط الفنية
وسيتم الترسية على العرض األقل فى التقييم المالي الفني (أقل سعر للنقطة الفنية).

 -8التعاقد والتنفيذ
مدة العقد والتنفيذ ( 3سنوات) ميالدية تبدأ من اليوم التالي لألستالم الفعلي للمباني وفقا لما يأتي -:
 -1مبانى المرحلة االولى عدد (9مبانى اداري  0 +مبنى خدمات) تبدأ من اليوم التالي لإلستالم الفعلي
بموجب محضر اإلستالم وبعد امر االسناد .
 -2مبانى المرحلة الثانية (عدد  9مبنى ادارى) تبدأ اعتبارا من اليوم التالى لالستالم بموجب محضر استالم
وذلك بعد اخطار الشركة كتابةً .
ويجوز تجديد العقد لمدد أخرى بموافقة طرفيه ويحق للمعهد تكليف الشركة صاحبة العرض المقبول ( المرسى عليها ) مد
العقد لمدة ثالثة أشهر بعد انتهاء مدته بنفس الشروط واألسعار دون أدنى اعتراض من الشركة لدواعى العمل والصالح
العام ويتم إبرام التعاقد مع الشركة المرسى عليها وفقا ً للشروط والمواصفات الواردة بالكراسة
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 -11ضمان تنفيذ األعمال
يلتزم مقدم العطاء بسداد ( % 5تامين نهائي) من القيمة االجمالية المر االسناد فى حال الترسية عليه نقدا او خطاب
ضمان نهائي سارى المفعول لحين انتهاء التعاقد

 -11الغرامات 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  089لسنة 9008و الخاص بالتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ويلتزم مقدم العطاء بتنفيذ االعمال
المنوط بها على الوجه االكمل 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 أو الشراء 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.
وسوف توقع غرامات على الشركة كاآلتى :
أ -غرامة  000جنيه عن غياب كل فرد أو مشرف في أي وردية وفي حالة تكرار الغياب أكثر من ثالث مرات شهريا ً
تضاعف الغرامة.
ب  -غرامة  50جنيه عن كل فرد غير ملتزم بارتداء الزي أو بطاقة التعريف.
جـ  -غرامة  000جنيه حال اصطحاب أفراد لموقع العمل بدون تصريح مسبق.
د -غرامة  900جنيه حال عدم التوقيع في دفتر الحضور واالنصراف أو التالعب فيه وتضاعف العقوبة حال تكرار
المخالفة.
هـ -غرامة 000جنيه نتيجة ترك موقع التأمين تضاعف حال تكرار المخالفة في ذات الشهر.
ز-غرامة  500جنيه حال طلب أو قبول أى فرد بالشركة عطية أو مقابل من العاملين والمرتادين بالمعهد.
ط – غرامة  900جنيه حال عدم القيام بأي بند من بنود برنامج العمل اليومي وتضاعف إذا تكررت المخالفة في نفس
الشهر.
ك -غرامة  %5من قيمة الفاتورة الشهرية حال عدم القيام بأي بند من بنود برنامج العمل الشهري.
ل  -غرامة  0000جنيه إذا كان إجمالي عدد الغائبين يزيد عن  %00من القوة المقررة في أي وردية.
ن  -غرامة  500جنيه حال إخالل الشركة أو أحد عامليها بأي بند من بنود التعاقد األخرى وإتخاذ اإلجراءات القانونية
األخرى حيال الشركة.
علما ٌ بأنة في حالة تكرار المخالفة من قبل الشركة عند االعمال المتعاقد عليها و بعدد التنبيده مدرتين كتابدةً يحدق للمعهدد فسدخ
العقد و تطبيق احكام القانون رقم  089لسنة  9008في هذا الشأن.
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 -11األسعار وشروط السداد
يجب أن تشمل األسعار السداد بالجنية المصري شامال جميع الضرائب والرسوم شامال" الضريبة على القيمة المضافة
 سداد القيمة المالية اإلجمالية للتعاقد شهريا˝ لمدة (  3سنوات ) على ان تقوم الشركة المتقدمة بتحديد القيمدة االجماليدة عدنمدة ثالث سنوات متصلة وتشمل هذه القيمة جميع المصاريف والنفقدات التدى تتحملهدا الشدركة أيدا كدان نوعهدا بمدا فدى ذلدك
األجور وإهالك الزى والتأمينات اإلجتماعية والتأمين الصحي والتدريب المستمر لألفراد.
على ان تقوم الشركات المتقدمة بتقديم عرض مالى اجمالى لمدة ثالث سنوات لكل مرحلة على حدى :
 -0مبانى المرحلة االولى عدد (  9مبنى اداري  0 +مبنى خدمات )
 -9مبانى المرحلة الثانية (عدد  9مبنى ادارى )
 سوف يتم سداد مستحقات الشركة شهريا ً عن طريق نظام الدفع اإللكتروني فى الحساب المقدم من الشركة فى اوراقعطائها وذلك بعد ورود التقرير الشهري المعتمد من اللجنة الفنية المختصة بالمعهد وخصم أى غرامات أو مستحقات من
اى نوع للمعهد لدى الشركة
مع إخطار الشركة كتابة" بالمالحظات الخاصة بأداء األعمال إن وجدت وعلى الشركة تالفى هذه المالحظات خالل
 48ساعة من توقيت إخطارها ضمانا ً لحسن أداء األعمال موضوع العقد.

 -10الشروط الخاصة والبنود الفنية :
اوال البنود الفنية
البند االول  :مبانى المرحلة االولى  9( :مبنى إداري  0 +مبنى خدمات)
البند الثانى  :مبانى المرحلة الثانية  9 ( :مبنى إداري)
بمقر المعهد الجديد بالنزهة الجديدة – القاهرة ،وجميدع محتوياتهدا بالدداخل والواجهدات األماميدة والجانبيدة والخلفيدة
وأسطح المبانى والفناء المحيط بها ومحتوياتها
على أن يتم معاينة الموقع بواسطة مختصين معاينة نافية للجهالة.
 يحق للمعهد اعادة توزيع االفراد داخل الوردية طبقا" للحاجة والظروف الطارئة بموافقة الشركة.
 يتم تكليف (مسئول إداري) من طرف المعهد للتعامل مع الشركة المتعاقدة.
 يتم توفير خط اتصال بين المعهد ومدير الموقع لسهولة االتصال من قبل المعهد.
ثانيا (التزامات الشركة):
 قبل التعاقد سوف يتم استطالع رأى الجهات االمنية بالدولة من خالل ادارة أمن المعهد وعلى الشركات المتقدمدة تقدديم أيمستندات تطلبها ادارة أمن المعهد وفي حالة إعتدراض الجهدات األمنيدة علدى إحددى الشدركات سدوف يدتم اسدتبعادها ،كما أن أ

الشركةأمسئولةأع أتطبيقأق نو أالتأمين تأاإلجتم عيةأونحك مأق نو أالعملأعلىأع مليه أواتب عأجميعأالقواني أواللوائحأالحكوميةأوالمحلياةأ

ذاتأالصلةأبموضوعأالتع قدأدو أندنىأمسئوليةأعلىأالمعهدأفىأهذاأالشأ أ .أ

 -يتم التعاون مع ادارة األمن بالمعهد في الحفاظ على أمن المنشآت واألرواح والممتلكات.
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 ان تكون الشركة مصرية .% 000 تلتزم الشركة بحماية المباني من أي مخاطر تهددها من أعمال تخريب وشغب وسرقة أو أي حوادث أخرى. تلتزم الشركة بعمل كارنيهات تحقيق شخصية لجميع أفرادها وتعلق على الصددر وتكدون الشدركة مسدئولة مسدئولية كاملدةعن العاملين لديها وعما يصدر منهم من تصرفات.
 تلتزم الشركة عدن تعدويض المعهدد عدن األدوات واألجهدزة التدي تسدببت فدي سدرقتها أو اتالفهدا أو أي أضدرار ناتجدة عدنإهمال الشركة.
 تقر الشركة بأنها حاصلة على موافقدة الجهدات المعنيدة بكافدة أندواع التدراخيص المنظمدة لهدذا العمدل وخاصدة هيئدة األمدنالقومي.
 تدوفير االفددراد المدددربين واالدوات الالزمدة لألمددن والحراسددة ومراقبدة الكدداميرات للمددداخل والمخدارج واألسددوار وتددوفيرالزي الموحد وتوفير أجهزة االتصال الالسلكية وتقديم الخطة األمنية وخطط الطوارئ وهيكل تنظيمي
 العمل بنظام عدد ( )9وردية على مدار  94ساعة. تلتزم الشركة بأحكام وبنود قانون شركات األمن والحراسة رقم ( )86لسنة 9005م وعلي قرار رئيس الجمهوريدة رقمدي 096لسنة 9005م  ،والقرار رقم  033لسنة 9006م .
 جميع األفراد حاصلين على فرق أمنية وتخصصية ودورات تدريبية في فن التعامل مع الجمهور. السن من  95إلى  35سنة مؤهالت عليا وفوق متوسطة لضباط األمن والمشرفين. تقدم صحيفة الحالة الجنائية لجميع االفراد. تلتزم الشركة بعمل وثيقة تأمين علدى جميدع أنشدطتها والتلفيدات أو أضدرار ناتجدة عدن أفرادهدا وضدد الحدوادث وإصداباتالعمل والمسؤلية المدنية لجميع عمالها ومستخدميها وما ينشأ عنها من أضرار لآلخرين
 يخضع المتعهد لكافة القوانين واألنظمة المعمول بها في كل ما يتعلق بقيامه بالتزاماتده وينبغدي عليده تعدويض المعهدد عدنأية خسارة أو غرامة تلحق بها نتيجة عدم مراعاته ألي من األنظمة والقوانين ذات العالقة بتنفيذ هذه األعمال.
 تقوم الشركة بتأمين المعهد خارجيا ً في حدود مسافة  3متر في داير المعهد. يتمتع األفراد بصفات حسنة من األمانة وحسن السير والسلوك واللياقة البدنية والبنية الجسمانية والمظهر. تشمل واجبات الشركة اإلبالغ الفدوري عدن أي مشداكل أو حدوادث طارئدة تحددث لجهدات االختصداص مدن خدالل نمدوذجيحتوي على المشكلة ونتائجها ويقدم نموذج لمسئول األمن الداخلي بالمعهد.
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 تشمل الخطة األمنية مهام وواجبات أفراد األمن والحراسة تحت إشراف األمن الداخلي للمعهد. تأمين وحراسة البوابات واألسوار من الخارج. السيطرة األمنية على الدخول والخروج بالتنسيق مع األمن الداخلي للمعهد. إرشاد الزائرين إلى مكتب االستعالمات بالتنسيق مع األمن الداخلي للمعهد. منع دخول موظفي المعهد بعد انتهاء مواعيد العمدل الرسدمية إال لمدن لده تصدريح أو إذن كتدابي معتمدد بالتسديق مدع األمدنالداخلي للمعهد.
 تفتيش السيارات والحقائب التي يحملها األفراد عند الدخول والخروج بالتنسيق مع األمن الداخلي للمعهد تنفيذ أي تعليمات أخرى يرى المعهد ضرورة العمل بها. يتم عمل سجالت على البوابات إلثبات دخول وخروج العاملين في أوقات العمل الرسمية بإذن معتمد وبدون إذن وكدذا أيمعدات أو أجهزة وكذلك سجل خاص لخروج وعودة السيارات بالتنسيق مع األمن الداخلي للمعهد.
 يحق للمعهد طلب استبعاد أي فرد من أفراد األمن التابعين للشركة بتحديد األسباب وعلى الشركة توفير البديل. تلتزم الشركة بتقديم ملف خدمة فرعي لألفراد المكلفين بالعمل داخل المعهد. يحظددر علددي الشددركة مراقبددة األشددخاص أو جمددع التحريددات أو جمددع المعلومددات أو أفشدداء أسددرار المؤسسددات أو تبددادلمعلومات تخصها مع جهات أجنبية .
 العدد المطلوب بالوردية ال يقل عن اآلتي :المرحلة االولى  :عدد (  9مبنى ادارى  0 +مبنى خدمات :)A, B, S
م

الوظيفة

0

مدير موقع

0

9

مشرف وردية

0

3

العدد المطلوب

إجمالي أفراد أمن الوردية

00

مقسمين كالتالي:

4

نساء

0

ذكور

2

مراقب كاميرات

0

يضاف عدد (  ) 0مسدس صوت

12

المرحلة الثانية (  9مبنى ادارى (C D
تزاد األعداد اآلتية على أعداد المرحلة األولى
م
0
9

العدد المطلوب

الوظيفة
مشرف وردية
إجمالي أفراد أمن الوردية

0
7

مقسمين كالتالي:

3

نساء

0

ذكور

6

مراقب كاميرات

0

-11نموذج العقد المقترح
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مقترح بعقد أعمال حراسة أمنية
لمبانى معهد بحوث اإللكترونيات
انه فى يوم

الموافق

/

2119 /م .

حرر هذا العقد بين كال من -:
اوالً -:معهد بحوث اإللكترونيات ويمثله قانونا ً في التوقيع األستاذ الدكتور/
بصفته  /رئيس معهد بحوث االلكترونيات ومقره-:
( طرف أول )
ثانيا ً -:
 -سجل تجارى رقم - :

ومقرها -:
بطاقة ضريبية رقم ( -:

ويمثلها قانونا ً في التوقيع السيد /

) رخصة أمنية رقم -:
بصفته /
( طرف ثانى )

بعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتصرف والتعاقد وإنعقد الرضا فيما بينهما اتفقا على األتى -:
(تمهيد)
حيث أعلن الطرف األول عن ممارسة عامة طبقا ً لقانون رقم  182لسنة 2118م لقانون تنظيم التعاقدات العامة  ،وذلك
للتعاقد على القيام بأعمال الحراسة األمنية (عرض أساسي) لمباني المرحلة األولي عدد ( )2مبانى إدارية وعدد ( )1مبنى
(عرض تكميلي) عدد  2مبني إدارى بمقر المعهد الجديد بالنزهة الجديدة – القاهرة وجميع المحتويات الخاصة بهم
بالداخل والواجهات األمامية والجانبية والخلفية وأسطح المبانى والفناء المحيط بها ومحتوياتها وقد تم قبول العطاء المقدم
من شركة برايت ستار لآلمن والحراسة .
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( البند األول )
يعدددد التمهيدددد السدددابق ومحاضدددر لجندددة البدددت المشدددار اليهدددا وكراسدددة الشدددروط والمواصدددفات الفنيدددة والعطددداء المقددددم مدددن
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 األمن والحراسة (عرض أساسي) عدد ( )2مبانى ادارية وعدد ( )1مبنى خدمات بمقر
المعهد الجديد بالنزهة الجديدة – القاهرة (عرض تكميلي) عدد ( )2مبني إدارى  ،وجميع محتوياته بالداخل والواجهات
األمامية والجانبية والخلفية واسطح المبانى والفناء المحيط بها ومحتوياته على ان تشمل أعمال الحراسة ( جميع اجزاء
المبنى) ومساحته الداخلية وحدوده الخارجية مساحة  3متر فى داير المعهد والمداخل الرئيسية له وحمايته من أيه أخطار
قد تهدده فى أى وقت من األوقات كما يتعهد الطرف الثانى بالمحافظة على األعيان والمنقوالت الموجودة بالمبنى
والمحافظة على سرية أيه معلومات أو مستندات قد يشهدها هو أو أى من تابعيه فى مكان العمل المراد حراسته .
(البند الثالث)  :مدة العقد
مدددددة هددددذا العقددددد (ثددددالث سددددنوات ميالديددددة ) تبدددددأ مددددن تدددداري افسددددتالم الفعلددددي للمبدددداني إعتبددددارا ً مددددن
وتنتهى فى / /

.

ولمدددا كدددان بتددداري

/

/

/

/

تنتهدددي معددده رخصدددة مزاولدددة النشددداط (الحراسدددة األمنيدددة) للشدددركة المتعاقدددد معهدددا ،

األمددر الددذى يتطلددت معدده تجديددد الرخصددة مددن قبلهددا فددي نضددون ثالثددين يوم دا ً مددن تاريخدده وإال اعتبددر العقددد مفسددوخا ً
مدددن تلقددداء نفسددده دون حاجدددة إلدددي إندددذار أو حكدددم قضدددائي  ،وذلدددك وفقدددا ً لدددند المدددادة  8مدددن قدددرار رئددديس الجمهوريدددة
بالقانون رقم  86لسنة 2115م بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل األموال .
كمدددا إنددده يحدددق للمعهدددد(الطرف األول) تكليدددف الشدددركة بمدددد مددددة العقدددد لمددددة ثالثدددة أشدددهر بعدددد انتهددداء العقدددد بدددنفس
الشروط واألسعار دون أدنى اعتراض من الشركة لدواعى العمل والصالح العام وفقا ً ألحكام القانون والالئحة
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(البند الرابع)  :المعاينة
يقدددر الطدددرف الثدددانى بأنددده قدددد عددداين المبدددانى المدددراد حراسدددتها ومحتوياتهدددا بواسدددطة مختصدددين المعايندددة التامدددة النافيدددة
للجهالة .

يلتددددزم الطددددرف األول بدددددفع مبلدددد (

( البند الخامس)  :قيمة العقد
) ( فقددددط

جنيهددددا ً مصددددرى فقددددط ال

نيددر ) نظيددر القيددام باألعمددال المتفددق عليهددا وتسدددد شددهريا ً ولمدددة سددنة واألسددعار شدداملة جميددع الضددرائت والرسددوم
وكدددذلك ضدددريبة القيمدددة المضدددافة  %14وسدددوف يدددتم سدددداد مسدددتحقات الشدددركة شدددهريا ً عدددن طريدددق الددددفع االلكتروندددى
فدددى الحسدددات المقددددم مدددن الشدددركة وذلدددك بعدددد ورود التقريدددر الشدددهرى المعتمدددد مدددن إدارة األمدددن بالمعهدددد وخصدددم أى
نرامات أو مستحقات من اى نوع للمعهد لدى الشركة.
(البند السادس)  :التزامات الطرف الثانى
 -1تلتدددزم الشدددركة بحمايدددة محتويدددات المبدددانى مدددن اى مخددداطر تهدددددها مدددن اعمدددال تخريدددت وشدددأت وسدددرقة أو أى
حوادث أخرى واالبالغ فى حينه للجهات المسئولة .
 -2تلتدددزم الشدددركة بعمدددل كارنيهدددات تحقيدددق شخصدددية لجميدددع افرادهدددا العددداملين بمقدددر المعهدددد وتعلدددق علدددى الصددددر
وتكون الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن العاملين لديها وعما يصدر منهم من تصرفات .
 -3تلتزم الشركة بتقديم صحيفة الحالة الجنائية لجميع افرادها العاملين بمقر المعهد.
 -3تلتددزم الشددركة بعمددل وثيقددة تددأمين علددى جميددع انشددطتها والتلفيددات او األضددرار ناتجددة عددن افرادهددا
وضدددد الحدددوادث وإ صدددابات العمدددل والمسدددنلية المدنيدددة لجميدددع عمالهدددا ومسدددتخدميها ومدددا ينشدددأ عنهدددا
من أضرار لألخرين.
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 -5تلتددددزم الشددددركة بتددددوفير االفددددراد المدددددربين واالدوات الالزمددددة لالمددددن والحراسددددة ومراقبددددة الكدددداميرات للمددددداخل
والمخددددارال واالسددددوار وتددددوفير الددددزى الموحددددد وتددددوفير اجهددددزة االتصددددال الالسددددلكية وتقددددديم الخطددددة االمنيددددة وخطددددط
الطدددواره وهيكدددل تنظيمدددى يدددنظم القدددوى العاملدددة بحيدددث يكدددون العمدددل علدددى مددددار  24سددداعة بنظدددام عددددد ( )2ورديدددة
كل وردية يتكون عدد أفرادها من اآلتى-:
أ) مدير الموقع .
ب) مشرف وردية .
ج ) عدد ( )01أفراد أمن ( )0نساء و ( )9ذكور .
د ) مراقب كاميرات .
 -6يخضدددع الطدددرف الثدددانى لكافدددة القدددوانين واألنظمدددة المعمدددول بهدددا فدددى كدددل مدددا يتعلدددق بقيامددده بالتزاماتددده وينبأدددى
تعددويض المعهددد عددن أيددة خسددارة أو نرامددة تلحددق بدده نتيجددة عدددم مراعاتدده ألى مددن األنظمددة والقددوانين ذات العالقددة
بتنفيذ هذه األعمال .
 -7تلتددددزم الشددددركة بددددافبالغ الفددددورى عددددن اى مشدددداكل أو حددددوادث طارئددددة تحدددددث لجهددددات افختصدددداد مددددن خددددالل
نمدددوذال يحتدددوى علدددى المشدددكلة ونتائجهدددا ويقددددم النمدددوذال لمسدددئول األمدددن الدددداخلى بالمعهدددد.فور حددددوث المشدددكلة أو
الحادث.
 -8يدددتم التسدددجيل بسدددجالت الشدددركة الثبدددات دخدددول وخدددروال العددداملين فدددى اوقدددات العمدددل الرسدددمية بدددأذن أو بددددون اذن
وكذا اى معدات او اجهزة وكذلك سجل خاد لخروال وعودة السيارات بالتنسيق مع االمن الداخلى للمعهد .
-11

يلتدددزم الطدددرف الثدددانى بتنفيدددذ مطالدددت الطدددرف األول الخاصدددة بتأطيدددة الثأدددرات األمنيدددة المتفدددق عليهدددا

وتنظددديم دخدددول الزائدددرين ومندددع خدددروال أو دخدددول اى اجهدددزة و معددددات أو أثددداث خاصدددة بدددالطرف األول اال
بتصريح كتابى من المسئولين.
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 -11تلتزم الشركة بتقديم ملف خدمة فرعى لالفراد المكلفين بالعمل داخل المعهد .
(البند السابع)  :التزامات الطرف األول
 -1يلتددددزم الطددددرف األول بعدددددم تكليددددف ضددددباط األ مددددن المعينددددين بددددالموقع بددددأى اعمددددال اخددددرى نيددددر أعمددددال األمددددن
والحراسة .
 -2يلتددددزم الطددددرف األ ول بتعيددددين مسددددئول عددددن متابعددددة اعمددددال االمددددن والتنسدددديق مددددع مشددددرف االمددددن وتددددذليل أى
مصاعت.
 -3يلتددددزم الطددددرف األول بتددددوفير وسدددديلة اتصددددال بمسددددئولي الشددددركة مددددن مكددددان نقطددددة الحراسددددة (تليفددددون داخلددددي)
لإلبالغ عن اي حوداث أو متأيرات.
 -4يلتزم الطرف األول بسداد القيمة الشهرية المتفق عليها في األسبوع األول من الشهر التالي للعمل .
 -5يلتزم الطرف األول بتوفير مكان مناست لتأيير افراد األمن مالبسهم وارتداء زى الشركة المميز .
(البند الثامن)  :األضرار والتعويض
يلتدددزم الطدددرف الثدددانى بتحملددده المسدددئولية كاملدددة عدددن أيددده أضدددرار قدددد تقدددع منددده أو مدددن أى مدددن تابعيددده علدددى ممتلكدددات
الطددرف األول أو أحددد تابعيدده أو علددى الأيددر ويلتددزم بددالتعويض عددن ذلددك كمددا يلتددزم بددالتعويض عددن أيدده أضددرار قددد
تنجم نتيجة اهماله وتقصيره فى واجت الحراسة .
(البند التاسع)  :حق االعتراض والمراقبة
يلتدددزم الطدددرف الثدددانى بتأييدددر أى فدددرد مدددن أفدددراده فدددى خدددالل  24سددداعة مدددن وقدددت تلقيددده أخطدددارا بدددذلك مدددن الطدددرف
األول برنبته فى استبعاده ويمنع الفرد المستبعد من التردد على المبنى .
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كمدددا يلتدددزم بالمراقبدددة المسدددتمرة ألفدددراد حراسدددته والتأكدددد مدددن أنهدددم فدددى حالدددة يقظدددة مسدددتمرة وحسدددن أدائهدددم لمهمددداهم
وظهدددورهم بدددالمظهر الالئدددق دون اخدددالل بحدددق الطدددرف األول فدددى تعيدددين مراقدددت مدددن قبلددده للقيدددام باسدددتمرار هدددذه
المراقبة لضمان حسن تنفيذ الطرف الثانى اللتزاماته

(البند العاشر)  :الغرامات والجزاءات
يحدددق للطدددرف االول توقيدددع الأرامدددات الماليدددة طبقدددا ً لكدددل حالدددة مدددن الحددداالت الدددواردة بكراسدددة الشدددروط بالصدددفحة
التاسدددعة منهدددا وإذا تدددأخر مقددددم العطددداء فدددي تنفيدددذ األعمدددال المطلوبدددة وذلدددك طبقدددا ً لمدددا يقضدددي بددده القدددانون رقدددم 182
لسنه 2118م بشأن تنظيم التعاقدات العامة  ،وسوف توقع علي الشركة المتعاقد معها الأرامات اآلتيه -:
أ – نرامدددة  111جنيددده عدددن نيدددات كدددل فدددرد أو مشدددرف فدددي أى ورديدددة وفدددي حالدددة تكدددرار الأيدددات أكثدددر مدددن ثدددالث
مرات شهريا ً تضاعف الأرامة .
ت – نرامة  51جنيه عن كل فرد نير ملتزم بإرتداء الزى أو بطاقة التعريف .
ال – نرامة  111جنيه حال اصطحات أفراد لموقع العمل بدون تصريح مسبق .
د – نرامدددة  211جنيددده حدددال عددددم التوقيدددع فدددي دفتدددر الحضدددور وافنصدددراف أو التالعدددت فيددده وتضددداعف العقوبدددة
حال تكرار المخالفة .
هــ  -نرامة  111جنيه نتيجة ترك موقع التأمكين تضاعف حال تكرار المخالفة في ذات الشهر .
ز – نرامة  511جنيه حال طلت أو قبول أى فرد بالشركة عطية أو مقابل من العاملين والمرتادين بالمعهد.
ط – نرامدددة  211جنيددده حدددال عددددم القيدددام بدددأى بندددد مدددن بندددود العمدددل اليدددومي وتضددداعف إذا تكدددررت المخالفدددة فدددي
نفس الشهر .
ك – نرامة  % 5من قيمة الفاتورة الشهرية حال عدم القيام بأى بند من بنود برنامج العمل الشهري .
ل – نرامة  1111جنيه إذا كان افجمالى عدد الأائبين يزيد عن  % 11من القوة المقررة في أى وردية .
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ن – نرامددددة  511جنيدددده حددددال إخددددالل الشددددركة أو أحددددد عامليهددددا بددددأى بنددددد مددددن بنددددود التعاقددددد األخددددرى و تخدددداذ
افجراءات القانونية األخري حيال الشركة .

علمددا ً بإندده فددي حالددة تكددرار المخالفددة مددن قبددل الشددركة عنددد األعمددال المتعاقددد عليهددا وبعددد التنبيدده مددرتين كتابددةً يحددق
للمعهد فس العقد وتطبيق أحكام القانون رقم  182لسنة 2118م في هذا الشأن .
(البند الحادى عشر )  :الفسخ
يحددق للمعهددد فس د العقددد دون أى انددذار اوتنبيدده او حكددم قضددائى فددى حالددة اخددالل الطددرف الثددانى بتنفيددذ بنددد مددن بنددود
التعاقدددد او تنفيدددذ االعمدددال المنوطدددة بددده بعدددد مصدددادرة التدددأمين النهدددائى ومدددا يكدددون مسدددتحقا ً لددده  ،وللمعهدددد الحدددق فدددي
الفسددد أو التنفيدددذ علدددي حسدددات الشدددركة المتعاقددددة وذلدددك بقدددرار مدددن السدددلطة المختصدددة وتعلدددن الشدددركة – بموطنهدددا
المختار – بكتات موصي عليه بعلم الوصول بذلك .
(البند الثانى عشر)  :االختصاص القضائى
تختد محكمة مجلس الدولة بالفصل فى اى نزاع قد ينشأ ال قدر هللا بخصود هذا العقد ونفاذه .
(البند الثالث عشر)  :عدد نسخ العقد
حدددرر هدددذا العقدددد مدددن ثدددالث نسددد متطابقدددة وموقدددع علدددى جميدددع صدددفحاتها مدددن الطدددرفين وقدددد تسدددلم الطدددرف االول
نسختين منها وسلم الطرف الثانى نسخة واحدة عند التوقيع عليه للعمل بمقتضاه .
طرف أول
رئيس معهد بحوث االلكترونيات (بصفته)
التوقيع/

طرف ثانى

التوقيع/
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