ٌجب علً الشركات المتمدمة فً
الممارسة تسجٌل بٌاناتها علً مولع
بوابه التعالدات العامة
((www.etenders.gov.eg

ٌلصك
طابع الشهٌد
5جنٌهات

كراسة الشروط والمواصفات الفنٌة

للممارسة العامة رلم ( )5والخاصة باآلتى :
اوال" :استئجارعدد ( )3سٌارات مٌكرو باص مكٌفة بسائمٌها سعة التمل عن 41راكب
لتوصٌل العاملٌن من والى محل الامتهم المعهد الجدٌد بالنزهة الجدٌدة – الماهرة
والعودة داخل نطاق الماهرة الكبرى
ثانٌا" :توفٌر عدد ( )3سائك لسٌارات المعهد برخص لٌادة مهنٌة ( أولى )

جلسة فتح المظارٌف الفنٌة ٌوم االربعاء الموافك 0202/ 1 /4
طبما للمانون رلم  480لسنة 0248
الخاص بالتعالدات التى تبرمها الجهات العامة والئحتة التنفٌذٌة
ثمن كراسة الشروط والمواصفات 099جنٌه (فمط مائتان وتسعة وتسعون جنٌها ال غٌر)
التامٌن االبتدائً 02222جنٌها (فمط عشرون الف جنٌها ال غٌر)
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المحتوٌات
-4الممدمة
 -0الجدول الزمنى الممترح
 -3شروط عامة
-1تارٌخ تمدٌم العطاءات
 -5شروط ومواصفات العطاءات الممدمة
 -6محتوٌات العرض الفنى والمالى
 -7مدة االرتباط بالعرض
-8اسس المفاضلة والتمٌٌم الفنى
 -9التعالد والتنفٌذ
 -42ضمان األعمال
 -44الغرامات والجزاءات ومخالفة شروط العمد
 -40األسعار وشروط السداد
 -43البنود الفنٌة
 -41نموذج العمد الممترح
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استمارة بيانات عن مقدم العطاء
****
اسم الشركة :
أسم المدير المسئول :
العنوان الحالى لمشركة :
التميفون والفاكس لمشركو :
البريد االلكترونى :
رقم البطاقة الضريبيو :
مأموريو الضرائب التابعين ليا :
رقم الممف الضريبى :
رقم التسجيل فى ضرائب القيمة المضافة :
مأموريو ضرائب القيمة المضافة التابعين ليا :

ممحوظو :ػ يجب تقديم البيان بالمظروؼ الفنى بعد استكمال بياناتو
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إقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار
*****
أقر أنا مقدم العطاء الخاص بالتعاقد عمى القيام باعمال :
اوال" :استئجارعدد ( )3سٌارات مٌكرو باص مكٌفة بسائمٌها سعة التمل عن 41راكب لتوصٌل العاملٌن من والى
محل الامتهم المعهد الجدٌد بالنزهة الجدٌدة – الماهرة والعودة داخل نطاق الماهرة الكبرى
ثانٌا" :توفٌر عدد ( )3سائك برخص لٌادة مهنٌة ( أولى )
شاممة مصاريف التشغيل والمحروقات والصيانة ومرتبات العمالة ومعدالت ارتفاع اسعار البنزين والسوالر وجميع
انواع الضرائب والرسوم جمسة يوم االربعاء الموافق  0202 / 4 /1بالمعيد  ,بأننى اطمعت عمى كراسة
الشروط والمواصفات الفنية وموافق عمى كل ماجاء بيا وممتزم بيا وعمى مقدره عمى تنفيذ األعمال المكمف بيا
وىذا إقرار منى بذلك .
اسم مقدم العطاء /
التوقيع /
ختم الشركة /
م محوظو :ػ يجب تقديم اإلقرار بالمظروؼ الفنى بعد استكمال بياناتو

 -4الممدمة
4

يطرح معيد بحوث االلكترونيات ممارسة عامة لمتعاقد عمى :
اوال  :استئجار عدد ( ) 3سٌارات بسائمٌها مٌنى باص مكٌفة سعة ال تمل عن  41راكب بغرض توصٌل
العاملٌن بالمعهد الجدٌد ( شارع جوزٌف تٌتو – النزهة الجدٌدة – الماهرة ) من والى ممر إلامتهم وذلن
اٌام العمل الرسمٌة المعمول بها فى الحكومة
ثانٌا  :توفٌر عدد ( ) 3سائك لسٌارات المعهد برخص لٌادة مهنٌة ( اولى ) .
-0الجدول الزمنى الممترح :
التارٌخ
االجراء
م
ٌوم الثالثاء الموافك 0202/3/42
 4تارٌخ االعالن بجرٌدة االهرام الٌومٌة
ٌوم الثالثاء الموافك 0202/3/42
 0تارٌخ النشر بمولع بوابة التعالد العامة
ٌوم الثالثاء الموافك 0202/3/42
 1تارٌخ النشر على مولع المعهد
ٌوم االربعاء الموافك 0202/1/4
 3تارٌخ جلسة فتح المظارٌف الفنٌة
ٌوم االربعاء الموافك 0202/1/8
 1اعالن نتٌجة البت الفنى واخطار الشركات
ٌوم الخمٌس الموافك 0202/1/46
 5اخطار الشركات بموعد جلسة فتح المظارٌف المالٌة
ٌوم االربعاء الموافك 0202/1/00
 6جلسة فتح المظارٌف المالٌة والبت المالى
ٌوم الخمٌس الموافك 0202/1/32
 7اخطار بالترسٌة واصدار اوامر التورٌد
علما بان الجلسات سوف تنعمد بممر المعهد الجدٌد شارع جوزٌف تٌتو ( بجوار الهٌئة المومٌة لالسشعار من
البعد وعلوم الفضاء )  -النزهة الجدٌدة – الماهرة .

 -3شروط عامة








تخضع هذه الممارسة للمانون رلم  480لسنة 0248و الخاص بالتعالدات التى تبرمها الجهات العامة
والئحتة التنفٌذٌة مكمال لما لم ٌرد به نص بالكراسة .
تموم الشركات المتمدمة بتسلٌم عرضٌن فنى و مالً منفصلٌن .
العرض المالً ٌكون بالجنٌه المصري شامال كافة الضرائب بما فٌها الضرٌبة على المٌمة المضافة
هذه الممارسة لن ٌمبل صرف دفعات ممدمة وسٌتم استبعاد العرض الذى ٌشترط ذلن .
لن يتم قبول العروض التى تحتوى شروطا تتعارض لما جاء بكراسة الشروط والمواصفات.
ٌحك للمعهد تعدٌل حجم االعمال بالزٌادة او بالنمص فى حدود المسموح لانونا بما ال ٌجاوز نسبة %45
بذات الشروط واالسعار والمواصفات خالل فترة سرٌان العمد وفما الحكام المادة ( )16من المانون لم
 480لسنة .0248
ٌحك للمعهد الغاء او االستغناء عن اى بند من بنود الكراسة دون ابداء اى اسباب.
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التنفٌذ ٌشمل كافة مصارٌف التشغٌل والمحرولات والصٌانة التركيب والتشغيل وجميع انواع الضرائب
والرسوم.
ٌجب على الشركات المتمدمة تسجٌل بٌاناتها او تحدٌثها حال تعدٌلها على مولع بوابة التعالدات العامة
وفما الحكام المادة ( )85من المانون رلم  480لسنة  0248وعنوانها www.etenders.gov.eg
ٌوجد مخصصات مالٌة حتى ٌونٌو  0202بالعام المالى  0202/ 0249والمستحمات البالٌة تسدد من
االعوام المالٌة المادمة
ٌمبل المعهد وجمٌع ممدمى العطاءات اٌة تعدٌالت ٌدخلها مجلس الدولة او ترتٌبها على العمد بعد
االنتهاء من مراجعته اعماال لدستور البالد الحالى وفانون مجلس الدولة فى هذا الشأن
الشركة مسئولة عن تطبٌك لانون التأمٌنات االجتماعٌة واحكام لانون العمل على عاملٌها واتباع جمٌع
الموانٌٌن واللوائح الحكومٌة والمحلٌة ذات الصلة بموضوع التعالد دون اى مسئولٌة على المعهد

 -4تاسيخ تقذين العطاءاث
آخر موعد لتمدٌم العطاءات الساعة  40ظهرا˝ ٌوم االربعاء الموافك 0202/1/4
بممر المعهد الجدٌد ش جوزٌف تٌتو ( بجوار الهٌئة المومٌة لالسشعار من البعد وعلوم الفضاء ) – النزهة
الجدٌدة – الماهرة
فً حالة طلب شراء الكراسة حتى ٌوم الثالثاء الموافك  ( 0202/3/34لبل الجلسة بٌوم ) فأنه ٌتم الشراء
بإدارة المشترٌات بمعهد بحوث االلكترونٌات – مبنى الطبٌعة – المركز المومً للبحوث – شارع التحرٌر– الدلً
– الجٌزة
وفى حالة طلب شراء الكراسة ٌوم جلسة فتح المظارٌف الفنٌة (لبل الموعد المحدد لبدء اعمال جلسة فتح
المظارٌف الفنٌة) فأنه ٌتم الشراء بممر المعهد الجدٌد ش جوزٌف تٌتو ( بجوار الهٌئة المومٌة لالسشعار من
البعد وعلوم الفضاء ) – النزهة الجدٌدة – الماهرة
* علما بأن مكان انعماد جلسات الممارسة بممر المعهد الجدٌد ش جوزٌف تٌتو ( بجوار الهٌئة المومٌة
لالسشعار من البعد وعلوم الفضاء ) – النزهة الجدٌدة – الماهرة
االستفسار عن طرٌك ادارة المشترٌات على االرلام ت24448299890/ 24410477579:
فاكس المعهد 33369738

 .5ششوط وهىاصفاث العطاءاث الوقذهت
تمدم العطاءات فً مظروفٌن مغلمٌن بأحكام احداهما للعرض الفنً واآلخر للعرض المالً موضحا علً كل
مظروف من الخارج اسم ممدم العطاء وعنوانه وان ما بداخل المظروف الفنً والمالً ممدم للممارسة العامة
جلسة ٌوم االربعاء الموافك 0202 / 1 /4
عمى ان تختم محتويات المظروفين بختم الشركة مع ترقيم صفحات كل مظروؼ
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 -6محتوٌات المظروف الفنً والمالً وذلن علً النحو التالً:
 -4/6مظروف فنً (مظروف )4
بداخله كافة تفصٌالت العطاءات الفنٌة للنظم والبنود الممدمة بالعطاء (كما جاء فً الكراسة) دون أي إشارة إلى
األسعار أو التكلفة كلٌا أو جزئٌا وٌكون المظروف الفنً مصحوبا بتأمٌن ابتدائً ٌبلغ  02222جنٌها
( فمط عشرون الف جنٌها الغٌر) وٌسدد اما الكترونٌا أو بخطاب ضمان ابتدائً لابل للتجدٌد علً أحد البنون
التجارٌة المخصص لها إصدار خطاب ضمان غٌر مشروط وساري المفعول لمدة اربعة شهور من تارٌخ جلسة
فتح المظارٌف الفنٌة ٌزدادإلى  %5كتأمٌن نهائً عند لبول العرض والترسٌة .
وسوف ٌسدد التأمٌن االبتدائى بعد انتهاء الغرض منه فورا .
ٌرفك مع العرض الفنً األوراق التالٌة:








صورة المٌد بالسجل التجاري.
صورة البطالة الضرٌبٌة موضحا بها آخر إلرار ضرٌبً.
صورة شهادة التسجٌل بالضرٌبة على المٌمة المضافة.
سابمة االعمال الخاصة بالشركة .
البنود المتمدمة بها الشركة و مواصفاتها الفنٌة طبما لترتٌب كراسة الشروط علما بان هذه الممارسة
غٌرلابلة للتجزئة .
الهٌكل التنظٌمى للشركة والسٌرة الذاتٌة للوظائف االدارٌة والمهنٌة بالشركة
ٌجب ان ٌرفك بالعطاء كراسة الشروط والمواصفات التً تم شراؤها مولعة ومختومة بخاتم الشركة على
كل اورالها وٌعد ذلن لبوال من الشركة بكل ما ورد فٌها .

 بيان او شيادة برقم الحساب البنكى الخاص بالشركة مختوم من بنك العميل حتى نتمكن من سداد
مستحمات الشركة على هذا الحساب بأمر دفع الكترونى طبما لمرار وزارة المالٌة
 استمارة بيانات مقدم العطاء.
 اقرار التزام مقدم العطاء بالشروط والتعميمات الواردة بكراسة الشروط .
 تعتبر احكام المانون رلم  480لسنة 0248و الخاص بالتعالدات التى تبرمها الجهات العامة والئحته
التنفٌذٌة مكمال˝ لما لم ٌرد به نص بالكراسة .

 -2/3مظروف مالً (مظروف )2

7

بداخله كافة أسعار العطاء والتسهٌالت التً سٌمدمها ممدم العطاء على ان تكون االسعار بالجنٌه المصري شاملة
جمٌع مصارٌف التشغٌل والمحرولات والصٌانة ومرتبات العمالة ومعدالت ارتفاع اسعار البنزين والسوالر وكافة
الضرائب والرسوم بما فٌها ضرٌبة علً المٌمة المضافة . %41
 -7هذة االستباط بالعشض
ٌجب أن ال تمل مدة االرتباط بالعرض الممدم عن ثالثة شهور من تارٌخ فتح المظارٌف الفنٌة ولن ٌمبل غٌر ذلن.
 -8اسس المفاضلة والتمٌٌم الفنً
 ٌتم المبول الفنً للعروض المستوفٌة لكافة بنود كراسة الشروط والمواصفات الفنٌة ٌتم الرفض الفنً للعروض الغٌر مستوفٌة لكافة بنود كراسة الشروط والمواصفات الفنٌةوذلن طبما لما ورد باحكام المانون رلم  480لسنة 0248والخاص بالتعالدات التى تبرمها الجهات العامة والئحته
التنفٌذٌة .
 -9التعاقذ والتنفيز
مدة العقد والتنفيذ ثالث سنوات ميالدية تبدأ من اليوم التالي من اصدار امر االسناد بشرط التزام الشركة المرسى
عمييا بكافة بنود الكراسة والعرض المقدم منيا والتعاقد وامر االسناد

ويجوز تجديد التعاقد لمدد أخرى مماثمة بموافقة طرفيو

ويحق لممعيد تكميف الشركة صاحبة العطاء المقبول ( المرسى عمييا ) مد العقد لمدة ثالثة أشير اضافية بعد

انتياء مدتو االصمية بنفس الشروط واألسعار دون أدنى اعتراض من الشركة لدواعى العمل والصالح العام ويتم
إبرام التعاقد مع الشركة المرسى عمييا وفق ًا لمشروط والمواصفات الواردة بالكراسة ,

وفى حالة عدم رغبة احد الطرفين فى ال تجديد يتم ابالغ الطرؼ االخر قبل انتياء العقد بثالثة شيور عمى االقل

مع حفظ حق المعيد فى تطبيق احكام المادة رقم ( )46من القانون رقم  120لسنة 0212

ورلك بالتنسيق هع اداسة الوشتشياث بالوعهذ على االسقام 91111900107/ 91147111510
فاكس المعهد 33369738 /
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 -01ضواى األعوال
يمتزم مقدم العطاء بسداد ( % 5تامين نيائي) من القيمة االجمالية المر االسناد فى حال الترسية عميو

الكترونيا او بخطاب ضمان نيائي كضمان لتنفيذ االعمال وسارى المفعول لحين انتياء التعاقد.
 -11الغشاهاث والجزاءاث وهخالفت ششوط العقذ
أوال  :بالنسبة الستئجار السٌارات

 فى حالة عدم توفٌر سٌارة بدٌلة ٌحك للمعهد االتى : -4تولٌع خصم الٌوم بما ٌعادل ٌوم ونصف من مستحمات الشركة .
 -0تتحمل الشركة كافة التكالٌف المترتبة على عدم استخدام المشتركٌٌن الفعلٌٌن للسٌارة واستخدامهم
وسٌلة مواصالت (التاكسى ) فى توصٌلهم .
 -3فى حالة تأخر احد الخطوط فى الحضور عن مواعٌد العمل الرسمٌة او الخروج (التحرن) مبكرا لبل
مواعٌد االنصراف ٌتم خصم ما لٌمته  %05من المٌمة الفعلٌة .
 -1وفى حالة التأخٌر لمدة تتجاوز الساعة ٌتم خصم الٌوم بكامله .
ثانٌا  :بالنسبة لتوفٌر السائمٌن
 -4تمدم الشركة تعهدا بتحمل كافة التلفٌات للسٌارات المتعامل معها والتى تمت بسبب اهمال السائك او تعمده
 -0تمدم الشركة تعهدا ٌفٌد تحملها كافة المخالفات المرورٌة التى تمت للسٌارة والتى تسبب فٌها احد السائمٌن
حتى بعد انتهاء مدة العمد
 -3فى حالة عدم توفٌر سائك بدٌل  ،للمعهد الحك فى تولٌع خصم الٌوم مضاعفا من مستحمات الشركة
 -1فى حالة تأخر احد السائمٌن فى الحضور عن مواعٌد العمل الممرر لها تحرن السٌارات ٌتم تولٌع الخصم بناءا
على تمٌٌم ادارة حركة السٌارات بالمعهد .
و لمعهد بحوث االلكترونٌات الحك فً تولٌع ممابل التأخٌر إذا تأخر ممدم العطاء فً التنفٌذ وذلن طبما لما ٌمضً
به المانون رلم  480لسنة  0248الخاص بالتعالدات التى تبرمها الجهات العامة والئحتة التنفٌذٌة.
وٌلتزم ممدم العطاء بتنفٌذ األعمال المنوط بها علً الوجه األكمل وفما لألصول الفنٌة والمواصفات الفنٌة كما جاء
بكراسة الشروط والعطاء وفى حالة مخالفة ذلن ٌكون من حك المعهد فسخ العمد دون أي إنذار أو تنبٌه أو حكم
لضائً أو تنفٌذ األعمال علً حساب ممدم العطاء بعد مصادرة التأمٌن النهائً وما ٌكون مستحما له .وللمعهد
الحك فً فسخ التعالد او تنفٌذه على حساب الشركة المتعالدة اذا اخلت باى شرط من شروطه وٌكون الفسخ او
التنفٌذ على حساب المتعالد (ممدم العطاء) بمرار من السلطة المختصة وٌعلن المتعالد بكتاب مرسل بالبرٌد السرٌع
على عنوانه المبٌن بالعمد مع تعزٌزه فى ذات الولت بالفاكس او البرٌد االلكترونى .
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 -17األسعاس وششوط السذاد
ٌجب أن تشمل األسعار السداد شهرٌا بالجنٌة المصري شامال جمٌع مصارٌف التشغٌل والمحرولات والصٌانة
وشامال جمٌع الضرائب بما فٌها الضرٌبة على المٌمة المضافة  %41والرسوم وكذلن اى زٌادة فى اسعار البنزٌن
والسوالر ومرتبات العمالة  ،وذلن بعد تمدٌم فاتورة فى االسبوع االول من كل شهر بعد تأدٌة الخدمة معتمدة من
ادارة حركة السٌارات بالمعهد مع تمدٌم رلم الحساب البنكى واسم البنن والفرع المتعامل معه معتمدة من البنن
علما بأن االسعار سارٌة لمدة  3سنوات (مدة التعالد) وٌتم المحاسبة وفما لما ٌلى :
اوال :بالنسبة للسٌارات ٌتم المحاسبة على عدد اٌام العمل الفعلٌة خالل شهر .
ثانٌا  :بالنسبة للسائمٌن المحاسبة بالشهر .
 -13البنىد الفنيت
اوال  :استئجارالسٌارات
 -4للمعهد الحك فى استبدال بعض خطوط السٌر وكذلن المدن داخل نطاق الماهرة الكبرى
 -0تلتزم الشركة بتوفٌر سٌارة بدٌلة فى ح الة تعطل احد الخطوط وبنفس المستوى والسعة والمودٌل
 -3بالنسبة الستئجار السٌارات ماركة السٌارة والمودٌل وسعتها وبلد المنشأ وسنة الصنع على اال تمل عن
مودٌل سنة  2142م
 -1المواصفات الفنٌة الستئجار السٌارات وفما لما ٌلى :
الكمٌة
الوحدة
المواصفات
م
3
بالعدد
 سٌارة مٌنى باص بسائمها مكٌفة سعة ال تمل عن عدد ( )41راكب لتوصٌلالعاملٌن من وإلى محل إلامتهم داخل نطاق الماهرة الكبرى والعودة
 - -4ماركة السٌارات عالمٌة مشهود لها بالكفاءة
 سمف عالى كراسى طٌارةخطوط السٌر الممترحة للسٌارات بالمعهد
 -4خط  6أكتوبر
ممر المعهد بالنزهة الجدٌدة – الدائرى – محور الكفراوى – مٌدان فودافون – شارع التحرٌر – محور جمال
عبد الناصر
 -0خط حلوان
ممر المعهد بالنزهة الجدٌدة – االوتوستراد ( مدٌنة نصر – صمر لرٌش – زهراء المعادى ) وحتى مدخل
حلوان مساكن الضباط – مولف الصف حتى مولف توشكى
 -3خط حدائك االهرام
ممر المعهد بالنزهة الجدٌدة – الدائرى بجوار المتحف الجدٌد – مشعل – الرماٌة – حدائك االهرام من
البوابة االولى حتى البوابة الرابعة من طرٌك الجٌش
على ان ٌكون تحرن جمٌع الخطوط من ممر المعهد الساعة 3عصرا
كما ٌحك للمعهد تعدٌل خطوط السٌر داخل نطاق الماهرة الكبرى
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ثانٌا  :السائمٌن
ٌحك للمعهد فى حالة الترسٌة على احدى الشركات اآلتى :
 -4عمل ممابلة شخصٌة وكشف الهٌئة لكل سائك ٌتم ترشٌحه من لبل الشركة لبل بدء العمل .
 -0تمدم الشركة شهادة من مستشفى حكومى معتمدة تفٌد خلو كل سائك من االمراض واٌضا" من عدم
تناول الكحولٌات والمخدرات
 -3للمعهد الحك فى المطالبة باستبدال اى سائك ٌؤخذ علٌه اى مالحظات سواء ما ٌخص التعامل الغٌر
طٌب مع العاملٌن بالمعهد ( المستفٌدٌن بالخدمة ) او سوء التعامل مع المركبة التى ٌعمل علٌها او
عدم االنضباط فى مواعٌد العمل المحددة او اى مالحظات اخرى
 -1درجة رخصة المٌادة لكل سائك ( اولى )ومتوسط عمر السائك ما بٌن  05سنة حتى  15سنة
 -5تسلٌم شهادة حسن سٌر وسلون لكل سائك ٌتم توفٌره من الجهات التى سبك وتعامل معها ان امكن
مع صحٌفة الحالة الجنائٌة حدٌثة لكل منهم
 -6تلتزم الشركة بتوفٌر سائك بدٌل فى حالة تغٌب احد السائمٌن بنفس المستوى والمواصفات المطلوبة
ٌ -7تم العمل تبعا ألٌام العمل الرسمٌة المعمول بها فى المعهد
 -8مواعٌد العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا وفى حالة تكلٌف
السائك بالعمل اولات ا اضافٌة ٌتم صرف الممابل المستحك عن تلن االولات
 -9فى حالة عدم توفٌر سائك بدٌل فللمعهد الحك فى خصم ٌوم مضاعفا من مستحمات الشركة
 -41المواصفات الفنٌة لتوفٌر السائمٌن وفما لما ٌلى :
م
-0

المواصفات
سائك برخص لٌادة مهنٌة ( أولى ) وذلن للعمل على سٌارات
معهد بحوث االلكترونٌات

 -41منوذج العقد املقرتح
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الوحدة
بالعدد

الكمٌة
3

إدارة الشئون المانونٌة

عمد
استئجار سٌارات وتوفٌر سائمٌن
الموافق
إنه فى ٌوم
حررهذا العقد بٌن كال من -:
أوال -:معهد بحوث اإللكترونٌات وممره-:
 ،وٌمثله لانونا فً التولٌع على هذا العمد األستاذ الدكتور/
(بصفته رئٌس مجلس إدارة معهد بحوث اإللكترونٌات) .
(طرف أول)

ثانٌا  -:شركة

وممرها

 ،وتحملللللل سلللللجل تجلللللارى رللللللم (

) الصلللللادر ملللللن (

بطاللللللللللللة ضلللللللللللرٌبٌة رللللللللللللم (

)

) شلللللللللللركة
(بصفته)

وٌمثلها لانونا فً التولٌع السٌد /

،
.
(طرف ثانى)

(تمهٌد)
بتارٌخ
بموجب القرار رقم
حٌث أعلن الطرف األول عن طرح
ً
 ،ذلك وفقا للشروط
لألنتفاع بــ
والمواصفات الخاصة بأحكام قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم  182لسنة 2118م والئحته
التنفٌذٌة  ،ولما كان الطرف الثانً ٌباشر نشاطه فً تقدٌم هذه الخدمة – محل العقد – وقد تقدم بتارٌخ
بعرض طلبه فً أمر األسناد المرسى علٌه من قبل الطرف األول بجلسة
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جنٌه مصري الغٌر ) فقط

جنٌها ً مصري الغٌر

وذلك مقابل قٌمة إجمالٌة قدرها (
شامالً جمٌع مصارٌف التشغٌل والمحرولات والصٌانة ومرتبات العمالة ومعدالت ارتفاع اسعار البنزين والسوالر
وكافة الضرائب والرسوم بما فٌها ضرٌبة علً المٌمة المضافة  ،. %41وبعد أن أقر الطرفان بكامل أهلٌتهما
القانونٌة للتصرف والتعاقد وإنعقاد الرضا فٌما بٌنهما أتفقا على األتى -:

(البند األول)
ٌعتبر البند التمهٌدي السابق والمرفقات والعطاء المقدم من الطرف الثانى فى الممارسة العامة القيام باعمال :
اوال" :استئجارعدد ( )3سٌارات مٌكرو باص مكٌفة بسائمٌها سعة التمل عن 41راكب لتوصٌل العاملٌن من والى
محل الامتهم المعهد الجدٌد بالنزهة الجدٌدة – الماهرة والعودة داخل نطاق الماهرة الكبرى
ثانٌا" :توفٌر عدد ( )3سائك برخص لٌادة مهنٌة ( أولى ) وكراسة الشروط والمواصفات الفنٌة وأمر األسناد

وكافة المكاتبات المتبادلة بٌن الطرفٌن جزء ال ٌتجزأ

) الصادر بتارٌخ
رقم (
ً
من أحكام هذا العقد ومتمما له .

(البند الثانى)  :موضوع العمد
ٌلتزم الطرف الثانى بالقٌام بتوفٌر:
اوال" :استئجارعدد ( )3سٌارات مٌكرو باص مكٌفة بسائمٌها سعة التمل عن 41راكب لتوصٌل العاملٌن من والى
محل الامتهم المعهد الجدٌد بالنزهة الجدٌدة – الماهرة والعودة داخل نطاق الماهرة الكبرى
ثانٌا" :توفٌر عدد ( )3سائك برخص لٌادة مهنٌة ( أولى )

 ،وذلك طبقا ً للمواصفات الفنٌة والكمٌة واألسعار المرفقة بالمستندات وذلك نظٌر قٌمة إجمالٌة قدرها
(

جنٌها ً مصري الغٌر شامال ً القٌمة علً الضرٌبة

جنٌه مصري الغٌر ) فقط

المضافة  ، % 14وذلك بعد تقدٌم فاتورة فً األسبوع األول من كل شهر بعد تأدٌة الخدمة الفعلٌة المعتمدة
من إدارة حركة السٌارات بالمعهد مع تقدٌم رقم الحساب البنكً وإسم البنك والفرع المتعامل معه معتمدة من
البنك .

(البند الثالث)  :المعاٌنة
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ٌقرررر الطررررف الثرررانى بأنررره قرررد عررراٌن مملللر معهلللد بحلللوث اإللكترونٌلللات الحلللالى بشرررارع البحررروث –
الرردقً الجٌررزة وممللره الجدٌللد بشررارع جوزٌررف تٌترررو  -محررور طرره حسررٌن  -النزهررة الجدٌرردة – القررراهرة ،
كما ٌلتزم الطرف الثانً بتوفٌر :
اوال" :استئجارعدد ( )3سٌارات مٌكرو باص مكٌفة بسائمٌها سعة التمل عن 41راكب لتوصٌل العاملٌن من والى
محل الامتهم المعهد الجدٌد بالنزهة الجدٌدة – الماهرة والعودة داخل نطاق الماهرة الكبرى
ثانٌا" :توفٌر عدد ( )3سائك برخص لٌادة مهنٌة ( أولى )

(البند الرابع)  :مدة العمد
مدة هذا العقد (  3سنوات ) تبدأ اعتبارا ً من

وتنتهى فً

 ،وال ٌجوز تجدٌده

لمدة أخرى إال بموافقة الطرفٌن كتابة  ،بما ٌكفل الحفاظ علً دواعى العمل والصالح العام وعدم اإلخالل
بحسن سٌر المرفق العام وضمان إنتظامه  ،وذلك وفقا ً للشروط والمواصفات الخاصة بأحكام قانون التعاقدات
التى تبرمها الجهات العامة رقم  182لسنة 2118م والئحته التنفٌذٌة .

( البند الخامس)  :لٌمة العمد
جنٌها ً (فقط

ٌلتزم الطرف األول بدفع مبلغ وقدره

جنٌها ً مصري

الغٌر شامال ً القٌمة علً الضرٌبة المضافة  )% 14عن مدة (  3سنوات ) مقسمة كاآلتً -:
العدد

المدة

بٌان

م

 4البند االول  :استئجار السٌارات

3

 36شهر

 0البند الثانى  :توفٌر السائمٌن

3

 36شهر

السعر

اإلجمالى

الشهرى

عن 3سنوات

 0الضرٌبة علً المٌمة المضافة % 41
جنٌه مصري

اإلجمــــــــــــــــــــالى

 ،نظٌر القٌام باألعمال المتفق علٌها وتسدد شهرٌا ً ولمدة (  3سنوات ) واألسعار شاملة جمٌع الضرائب
والرسوم  ،وسوف ٌتم سداد مستحقات الشركة شهرٌا ً نظٌر مبلغ وقدره
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جنٌه مصري

(فقط وقدره

جنٌها ً مصري الغٌر) شامال ً القٌمة علً الضرٌبة المضافة ، % 14

علً أن ٌتم المحاسبة من خالل الدفع اإللكترونً فً الحساب المقدم من الشركة وذلك بعد ورود التقرٌر
الشهرى المعتمد من اللجنة الفنٌة المختصة بالمعهد وخصم أى غرامات أو مستحقات من اى نوع للمعهد لدى
الشركة .

(البند السادس)
ٌلتررررزم الطررررررف األول (المعهرررررد) بتكلٌرررر ف (مسرررررئول اداري) مرررررن طرفرررره لمتابعرررررة سرررررٌر أعمرررررال
الحركرررة للسرررٌارة وسرررائقها وحصرررر المخالفرررات الترررى ٌرتكبهرررا الطررررف الثرررانً (الشرررركة)  ،وكرررذلك حصرررر
الغرامررات المقررررة وإعررداد تقرٌررر شررهري بهررا  ،وعلٌرره فررين القٌمررة النهائٌررة للغرامررات ٌعتمررد مررن اللجنررة
الفنٌررة المختصررة بالمعهررد وتخصررم مررن مسررتحقات الطرررف الثررانً (الشررركة) وتبلررغ الشررركة بصررورة مررن
هذا التقرٌر الشهرى .

(البند السابع)  :التزامات الطرف األول
ٌ -1لتزم الطرف األول (المعهد) بالدفع اإللكترونً للطرف الثانً (الشركة) بعد إتمام األعمال المطلوبة
شهرٌا ً بموجب فاتورة معتمدة ومقبولة فنٌا ً موضحا ً به رقم الملف الضرٌبً .
ٌ -2لتزم الطرف األول (المعهد) بتخصٌص أماكن للسائق داخل إدارة الحركة بالمعهد  ،وكذلك ضمان
حسن المعاملة معه .
ٌ -3لتزم الطرف األول (المعهد) بسداد قٌمة الفاتورة الشهرٌة المستحقة للطرف الثانً بعد اعتماد اللجنة
الفنٌة المختصة بالمعهد فً موعد أقصاه أسبوعٌن من تارٌخ تسلمها .

(البند الثامن)  :التزامات الطرف الثانى
ٌ -1لتزم الطرف الثانً (الشركة) بتوفٌر
 ،وذلك وفقا ً للمواصفات الفنٌة العالمٌة المشهود لها بالكفاءة .
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ٌ -2لترررزم الطررررف الثرررانً بتررروفٌر السرررٌارات وسرررائقها – سرررالفة الرررذكر – محرررل العقرررد مرررن وإلرررً مقرررر
المعهرررد الحرررالى أو الجدٌرررد سرررواء أكررران ذلرررك داخرررل أو خرررارل نطرررا القررراهرة الكبرررري وذلرررك تبعرررا ً
لظرررروف العمرررل والحاجرررة الماسرررة والعاجلرررة ألعمرررال التحركرررات وحضرررور المررر تمرات وإستضرررافة
الوفود الالجئٌة .
ٌ -3لترررزم الطررررف الثرررانً (الشرررركة) بتررروفٌر سرررٌارة بدٌلرررة فرررً حالرررة تعطرررل السرررٌارة محرررل العقرررد برررنفس
المستوى والمودٌل .
ٌ -4لتررررزم الطرررررف الثررررانً (الشررررركة) بتقرررردٌم شررررهادة مررررن مستشررررفً حكررررومً معتمررررد تفٌررررد خلررررو السررررائق مررررن
األمرررراض وأٌضررررا ً عررردم تناولرررره الكحولٌرررات والمخرررردرات  ،علرررً إنرررره فرررً حالررررة تبرررٌن إخاللرررره برررذلك فٌلتررررزم
الطرف الثانً بتبدٌله فورا ً .
 -6تلترررزم الطررررف الثرررانً (الشرررركة) بأحقٌرررة المعهرررد فرررً اسرررتبدال أى سرررائق ٌ خرررذ علٌررره أى مالحظرررات سرررواء مرررا
ٌخرررص التعامرررل غٌرررر الطٌرررب مرررع العررراملٌن بالمعهرررد (المسرررتفٌدٌن بالخدمرررة) أو سررروء التعامرررل مرررع المركبرررة الترررى

ٌعمل علٌها أو عدم االنضباط فً مواعٌد العمل المحددة أو أى مالحظات أخرى .
ٌ -8لتررررزم الطرررررف الثررررانً (الشررررركة) بالمراقبررررة المسررررتمرة للسررررائق والتأكررررد مررررن أنرررره فررررى حالررررة ٌقظررررة
مسرررتمرة وحسرررن إدائررره لمهامررره وظهررروره برررالمظهر الالئرررق مرررع تخوٌرررل الطررررف األول (المعهرررد) الحرررق
فى تعٌٌن مراقب من قبله للقٌام باستمرار هذه المراقبة وتنظٌم العمل فٌما بٌنهم .

(البند التاسع)
إذا أخل الطرف الثانً (الشركة) بأي شرط أو بند من شروط أو بنود العقد ٌكون للطرف االول (المعهد)
دون الحاجة إلً اللجوء إلً القضاء بفسخ العقد أو اسناد التورٌد الٌة جهة اخرى وٌصبح التأمٌن النهائً
المستحق  %5من القٌمة اإلجمالٌة المشمول ألمر األسناد رقم

بتارٌخ

/ /

من حق

الطرف االول وٌكون له كذلك أن ٌخصم ما ٌستحقه من غرامات وقٌمة كل خسارة تلحق به بما فٌها فرو
االسعار من أٌه مبالغ مستحقة أو تستحقه للطرف الثانً لدٌه وفً حالة عدم كفاٌتها ٌلجأ إلى خصمها من
مستحقاته لدى أٌه جهة إدارٌة أخرى أٌا ً كان سبب االستحقا دون حاجة إلى آتخاذ أٌه إجراءات قضائٌة
وذلك كله مع عدم االخالل بحقها فً الرجوع علٌه بما لم تتمكن من استٌفائه من حقو بالطرٌق االداري .

(البند العاشر)  :األضرار والتعوٌض
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ٌلتررزم الطررررف الثررانى (الشرررركة) بتحمررل المسرررئولٌة كاملررة عرررن أٌرره أضررررار قررد تقرررع منرره أو مرررن أى مرررن
تابعٌرررره (السررررٌارة أو السررررائق) علررررى ممتلكررررات الطرررررف األول أو أحررررد تابعٌرررره أو علررررى الغٌررررر وٌلتررررزم
بتعررروٌض ذلرررك  ،كمرررا ٌلترررزم برررالتعوٌض عرررن أٌررره أضررررار قرررد ترررنجم عرررن نتٌجرررة إهمالررره أو تقصرررٌره فرررً
إداء واجبه المنوط به .

(البند الحادى عشر )  :حك االعتراض والمرالبة
ٌلترررزم الطررررف الثرررانى (الشرررركة) بتغٌٌرررر السرررٌارة أو السرررائق فرررى خرررالل أسررربوع مرررن وقرررت تلقٌررره أخطرررارا ً
بررررذلك مررررن الطرررررف األول (المعهررررد) حررررال إعررررالن األخٌررررر رغبترررره فررررى ذلررررك  ،واسررررتبعاده ٌمنررررع الفرررررد
المسرررتبعد مرررن الترررردد علرررى المبنرررى كمرررا ٌلترررزم بالمراقبرررة المسرررتمرة للسرررائقٌن والتأكرررد مرررن أنهرررم فرررى حالرررة
ٌقظرررة مسرررتمرة وحسرررن إدائهرررم لمهرررا مهم وظهرررورهم برررالمظهر الالئرررق دون إخرررالل بحرررق الطررررف األول
(المعهررد) فررى تعٌررٌن مراقررب مررن قبلرره للقٌررام باسررتمرار هررذه المراقبررة لضررمان حسررن تنفٌررذ الطرررف الثررانى
اللتزاماته .

(البند الثانى عشر)  :الغرامات والجزاءات
للطررررف األول (المعهرررد) الحرررق فرررً فسرررخ العقرررد بقررررار مسررربب مرررن السرررلطة المختصرررة دون أى انرررذار أو
تنبٌررره أو حكرررم قضرررائى فرررى حالرررة إ خرررالل الطررررف الثرررانى بتنفٌرررذ األعمرررال المنوطرررة بررره بعرررد مصرررادرة
التررررأمٌن النهررررائى ومررررا ٌكررررون مسررررتحقا لرررره وتوقٌررررع الغرامررررات المحررررددة بكراسررررة الشررررروط والمواصررررفات
الفنٌة الخاصة بموضوع هذا العقد .

(البند الثالث عشر)
جنٌهرررررا ً

قرررررام الطررررررف الثرررررانً (الشرررررركة) بيٌرررررداع خزٌنرررررة الطررررررف األول (المعهرررررد) مبلرررررغ
علً بنك

مصري  ،بموجب خطاب الضمان النهائً رقم

وهو

قٌمرررة الترررأمٌن النهرررائً المسرررتحق بواقرررع  %5مرررن القٌمرررة اإلجمالٌرررة والٌررررد للطررررف الثرررانً لررره إال بعرررد
إنتهاء العملٌة محل التعاقد .
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(البند الرابع عشر)  :االختصاص المضائى
تسرررري أحكرررام القرررانون رقرررم  182لسرررنة 2118م الصرررادر بشرررأن أحكرررام قرررانون التعاقررردات الترررى تبرمهرررا
الجهرررات العامرررة والئحتررره التنفٌذٌرررة علرررى هرررذا العقرررد  ،وتخرررتص محررراكم القضررراء اإلداري بمجلرررس الدولرررة
بالفصل فى أى نزاع قد ٌنشأ  -ال قدر هللا – من جراء تنفٌذ أو تفسٌر هذا العقد .

(البند الخامس عشر)
أقررررر الطرفرررران بررررأن محررررل األقامررررة الرررروارد بهررررذا العقررررد هررررو المحررررل المختررررار لهمررررا وأن كافررررة المكاتبررررات
والمراسرررالت الترررى ترسرررل علٌررره تنرررتن آثارهرررا القانونٌرررة وفرررً حالرررة تغٌٌرررر أحرررد الطررررفٌن لررره ٌتعرررٌن علٌررره
إخطرررار الطرررررف اآلخررررر بمحررررل األقامررررة الجدٌررررد بموجررررب خطرررراب مرسررررل بالبرٌررررد السرررررٌع مررررع تعزٌررررزه
بالفاكس او البرٌد االلكترونى .

(البند السادس عشر)  :عدد نسخ العمد
حرر هذا العقد من اربعة نسخ تسلم للطرف الثانى نسخة واحدة منها وٌحتفظ الطرف االول بباقى النسخ
للعمل بها عند اللزوم .

الطرف الثانً

الطرف األول

مدٌر عام الشركة
رئٌس مجلس ادارة معهد بحوث االلكترونٌات
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