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 كراسة الشروط والمواصفات الفنية
 (   2رقم )   للممارسة العامة

 بالنزهة الجديدة والمقر المؤقت بالدقى لمعهد المقر الدائم لللقيام بأعمال نظافة لمبانى 
 2018لسنة  182للقانون رقم  طبقا  
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 الساعة الثانية عشرة ظهرا   2022/ 11/   30الموافق   األربعاءستفسارات يوم  إلا ةجلس

 
 الساعة الثانية عشرة ظهرا   2022/ 12/  21 الموافقاألربعاء فتح المظاريف الفنية يوم  ةجلس

 

2022/2023 

 
 جنيها ال غير(مائتان وتسعة وتسعون جنيها ) 299 ثمن كراسة الشروط والمواصفات

 جنيها الغير (خمسة وعشرون ألف جنيها ) 25000 بتدائيإلمين اأالت

 
 

 
 
 
 
 
 
 

دمة في يجب علي الشركات المتق
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 استمارة بيانات عن مقدم العطاء

 

                                                                                                                          اسم الشركة :  

 

                                                                                                                 سم المدير المسئول :  ا

 

                                                                                                              العنوان الحالى للشركة :  

 

                                                                                                           ون والفاكس للشركه :  التليف

 

                                                                                                                رقم البطاقة الضريبيه :  

 

                                                                                                      مأموريه الضرائب التابعين لها :  

 

                                                                                                                  رقم الملف الضريبى :  

 

                                                                                           رقم التسجيل فى ضرائب القيمة  المضافة : 

 

                                                                                       مأموريه ضرائب القيمة المضافة التابعين لها : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحوظه :ـ يجب تقديم البيان بالمظروف الفنى بعد استكمال بياناتة: 



 

 إقـــــــــــــــــــــــــــرار

***** 

 2022إنه في يوم         الموافق   /   /

)بالنزهة  لكترونياتل بحوث المقرات معهد  أقر أنا مقدم العطاء الخاص بالتعاقد على القيام بأعمال النظافة

فى تنفيذ وملتزم بكل ما جاء بها بأننى اطلعت على كراســـة الشـــروط والمواصـــفات الفنية  الجديدة والدقي (

وأن الشــــركة المعاينة النافية للجهالة  عاينت المبانى محل التعاقدوأقر أيضــــان ب نني قد األعمال المكلف بها 

ذ كافة إلتزاماتها والمهام واألعمال الموكولة إليها الواردة تفصـــيبك بكراســـة لديها االمكانيات والقدرة علي تنفي

جميع التكاليف وخامات وأدوات النظافة والعمالة ومصــار    الشــروط والمواصــفات الفنية ةــاملةن ضل  أيضــان 

التشــليل والمرتبات وجميع الرســوم الحكومية والضــرائب بما فيها الضــر بة على القيمة المضــافة والتأمينات 

االجتماعية والتأمينات على العمالة غير المنتظمة وتقديم وثيقة تأمين ضـــــــــد الحوادث وعصـــــــــابات العمل 

نية لجميع عمال الشــركة ومســتخدميها وما ينشــأ عنها من أضــرار لقخر ن وتقديم ما يفيد والمســؤولية المد

 .بما في ضل  تلبية كافة اةتراطات مزاولة النشاط موضوع التعاقد وعنوانه الدائم ،سداد األقساط ةهر ان 

 ،،وهذا إقرار منى بذل  

 اسم مقدم العطاء /

 التوقيع   /

 ختم  الشركة /

 :  هتقديم القرار بالمظروف الفنى بعد استكمال بياناتملحوظه :ـ يجب 
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 المقدمة  -1
المقر لمبانى نظافة للتعاقد على القيام بأعمال ال عامةلكترونيات ممارســـــــــة ل يطرح معهد بحوث ا

لدائم ل لدقىبالنزهة الجديدة لمعهد ا وضل  لتوفير مســـــــــتوال ممتا  والئق من ، والمقر المؤقت با
فة لجميع  فة الالنظا ظا بأن تكون خدمات الن مذكورة، و ؤكد المعهد حرصــــــــــه  باني ال مرافق والم

الئق و كفل توفير بيئة عمل ممتا  و  المطلوب توفيرها في المباني المحددة أعبه على مســـــــــتوال 
 ومناسبة ألعمال البحث العلمى. صحية ونظيفة

 
 الجدول الزمنى المقترح  -2

جوزيف تيتو  ارعش بشارع البحث العلمى متفرع من الجديدن الجلسات سوف تنعقد بمقر المعهد أعلما ب
 القاهرة . –النزهة الجديدة  –)بجوار مستشفى السعودى األلمانى(

جراءاإل م  التاريخ 

16/11/2022 األربعاء  النشر فى جريدة االهرام تاريخ   1  

16/11/2022 األربعاء النشر على بوابة التعاقدات العامة  2  

16/11/2022 األربعاء  علي موقع المعهد  النشر  3  

  11/2022/ 30األربعاء    تاريخ جلسة االستفسارات  4

12/2022/ 7األربعاء   تاريخ الرد على االستفسارات  5  

   21/12/2022األربعاء   الفنيةتاريخ جلسة فتح المظاريف  6

16/1/2023األثنين   اعالن نتيجة البت الفنى واخطار الشركات 7  

24/1/2023الثالثاء   اخطار الشركات بموعد جلسة فتح المظاريف المالية  8  

30/1/2023األثنين  جلسة فتح المظاريف المالية والبت المالى 9  

7/2/2023الثالثاء    سناداخطار بالترسية واصدار امر اال 10  

يوما  من تاريخ سداد التأمين  15خالل  التعاقد 11

 النهائى

اعتبارا  من اليوم التالى لتاريخ استالم  بداية التنفيذ  12

 الموقع بموجب محضر استالم 

 

 



 

 

 شروط عامة -3

 2018لسنة 182تخضع هذه الممارسة لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم  •
 والئحته التنفيذية وتعديالتهما مكمالً لما لم يرد به نص بالكراسة .

والمستحقات الباقية تسدد  2022/2023بالعام المالي  2023يوجد مخصصات مالية حتي  يونيو  •
 من االعوام المالية القادمة .

بوابة التعاقدات العامة  و تحديثها حال تعديلها على موقعأيجب على الشركات المتقدمة تسجيل بياناتها  •
وعنوانها  2018لسنة  182( من القانون رقم 85حكام المادة )ألوفقا 

www.etenders.gov.eg 

( جنيهات بإدارة الحسابات بالمعهد لحساب صندوق دعم األشخاص ذوى اإلعاقة 5تسدد الشركة ) •
 .طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراءعند شراء كراسة الشروط 

 كل منهما بمظروف خاص.المتقدمة بتسليم عرضين فنى و مالي  ةتقوم الشرك •

العرض المالي يكون بالجنيه المصري شامال كافة الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة  •
14%. 

 شترط ذلك .ستبعاد العرض الذى يإفي هذه الممارسة لن يقبل صرف دفعات مقدمة وسيتم  •

 لن يتم قبول العروض التي تحتوي علي شروطا تتعارض بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات. •

 .هذه الممارسة غير قابلة للتجزئة •

•  ً  سم المندوب المفوض لشراء كراسة الشروط.إبه  تقدم الشركة خطاب تفويض موضحا

•  ً  –) فني سم المندوب المفوض لحضور جلسات الممارسة إبه  تقدم الشركة خطاب تفويض موضحا
مالي( مرفق معه صورة ضوئية من إثبات الشخصية وإنه له كامل الحق فى التمارس على األسعار 

غير و ،بجلسة فتح المظاريف المالية، وفى حالة حضور مالك الشركة بنفسه عليه تقديم ما يثبت ذلك
 .وخصوصاً أثناء ممارسة األسعار اعة الجلسة نهائيامسموح باستخدام الهاتف المحمول داخل ق

طبقاً  سم طابع الشهيد عند شراء كراسة الشروط والمواصفاتإجنيهات ب 5يتم تقديم طابع بريدى فئة  •
 .لقرار رئيس مجلس الوزراء

معاينة  الجيزة، –القاهرة ، والمؤقت بالدقى  –الدائم بالنزهة الجديدة  المعهدمقرات يجب معاينة  •
 .نافية للجهالة

عند معاينة مقرات المعهد يحضر مندوب الشركة بتفويض من الشركة مصحوب به نسخة من كراسة  •
 الشروط والمواصفات .

تقوم كل شركة من الشركات المتقدمة بتقديم عينات من المواد الخام واألدوات واألصناف الواردة  •
 -المشرفين -البوفيه -العاملين بالموقع ) العمال بالبند الخامس عشر وزى العمل لكل فئة من فئات

الخدمات المعاونة( وتقدم العينات بكشف تسليم عينات ألمين المخزن بمقر المعهد بالنزهة الجديدة 
 وذلك عند تقديم المظاريف الفنية والمالية للشركة وسوف يتم تقييمها فنياً.

لوضع خطة العمل داخل الموقع بحضور  بعمل عرض تقديمى الشركات المتقدمةكل شركة من تقوم  •
من  العرض التقديمى ، علما بأنرئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه بتفويض مختوم بختم الشركة

وسوف تبلغ كل شركة متقدمة بموعد العرض التقديمى الخاص بها عن طريق  ،ضمن بنود التقييم
 .دارة التعاقدات وذلك خالل فترة البت الفنى بالممارسةإ

عمال بالزيادة او بالنقص فى حدود المسموح قانونا بما ال يجاوز نسبة ألللمعهد تعديل حجم ايحق  •
( من 46حكام المادة )ألبذات الشروط واالسعار والمواصفات خالل فترة سريان العقد وفقا  15%

 .2018ة لسن 182قم القانون ر
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لة ومصاريف التشغيل والمرتبات التعاقد يشمل جميع أعمال النظافة واألدوات والخامات والعما •
 نواع الضرائب والرسوم الحكومية .أوجميع 

تلتزم الشركة المرسى عليها ) أى الصادر لها أمر إسناد ( بسداد قيمة الرسوم المستحقة للهيئة العامة  •
  جتماعية وتقديم الشهادة الدالة على السداد مع الفاتورة اإللكترونية شهرياً .إلللتأمينات ا

 

 تاريخ تقديم العطاءات -4

 بمقر المعهد 2022/ 12 /   21 الموافق  األربعاء يوم ˝ ظهرا 12آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة 
جوزيف تيتو )بجوار مستشفى السعودى  شارع البحث العلمى متفرع من شارع الكائن فى المعهدالجديد 

 الممارسة بذات المقر.وسيتم إنعقاد جلسات  ؛القاهرة –النزهة الجديدة  –األلمانى( 
 –على أن يتم شراء الكراسة من إدارة التعاقدات بمعهد بحوث اإللكترونيات بمقر المعهد بالنزهة الجديدة 

 القاهرة، ويمكن اإلستفسار باإلتصال بإدارة التعاقدات على األرقام:

 01099787602/  01102264449/ 01004545076ت: 

 صفات العطاءات المقدمةشروط وموا -5

علي كل  ˝حدهما للعرض الفني واآلخر للعرض المالي موضحاأتقدم العطاءات في مظروفين مغلقين بأحكام 

ن تختم أعلى  ا ونوع العرض واسم الممارسة وتاريخ الجلسةوعنوانه شركةمظروف من الخارج اسم ال
 ترقيم صفحات كل مظروف.و  عمل فهرس للمحتو ات مع محتو ات المظروفين بختم الشركة

 
 محتويات المظروف الفني والمالي وذلك علي النحو التالي: -6

 (1مظروف فني  )مظروف  -6/1

بداخله كافة تفصيبت العطاءات الفنية للنظم والبنود المقدمة بالعطاء)كما جاء في الكراسة( دون أي إةارة 
خطة العمل داخل الموقع خصها أالبيانات الفنية الب مة و إلى األسعار أو التكلفة كليا أو جزئيا و شمل جميع 

طر قة التنفيذ وبيان بأعداد وأنواع المعدات واألدوات المستخدمة وأنواع وكميات المواد المستخدمة وبيانات و 
بتأمين ابتدائي ويكون المظروف الفني مصحوبا ، أسماء ووظائف وخبرات الكوادر المشرفة على تنفيذ العقد

 جنيه الغير(خمسة وعشرون ألف  جنيها ) فقط  50002 مبلغب

أو بخطاب ضمان ابتدائي قابل للتجديد علي أحد البنوك التجارية المخصص لها إصدار ا إلكترونيً ويسدد 
 ربعة شهورمن تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يزدادأخطاب ضمان غير مشروط وساري المفعول لمدة 

كما أنه سوف يتم رد التأمين االبتدائى للشركة بعد إنتهاء  العرض والترسية . كتأمين نهائي عند قبول %5إلى 
 الغرض منه مباشرةً .

 

 



 

 

 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  •

 صورة شهادة تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة االلكترونية . •

 الفنية. العرض الفنى طبقا لما ضكر بكراسة الشروط والمواصفات •

والزال لكل فئة من فئات العمال بالموقع والذال  واألدواتوالخامات  بيان بأنواع وصور المعدات •
 فى حالة التعاقد طوال مدة العقد. ستلتزم به الشركة

 . فى ضات التخصص المطلوب بالممارسة عمال الخاصة بالشركةألاسابقة  •

يجب ان يرفق بالعطاء كراسة الشروط والمواصفات التي تم شراؤها موقعة ومختومة بخاتم  •

 وراقها ويعد ذلك قبوال من الشركة بكل ما ورد فيها . أالشركة على كل 

ن بنك العميل حتى نتمكن من سداد بيان أو شهادة برقم الحساب البنكى الخاص بالشركة مختوم م •

 مستحقات الشركة على هذا الحساب بأمر دفع إلكترونى طبقاً لقرار وزارة المالية.

 .صورة معتمدة من عقد تأسيس الشركة •

 .استمارة بيانات مقدم العطاء •

 .بالشروط والتعليمات الواردة بكراسة الشروط مقدم العطاء لتزام إاقرار  •

بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات و الخاص  2018لسنة 182تعتبر احكام القانون رقم  •
 لما لم يرد به نص بالكراسة . ˝مكمالالعامة والئحته التنفيذية وتعديالتهما 

ومختومة بختم  www.etenders.gov.egصورة شهادة التسجيل على موقع بوابة التعاقدات العامة  •

 الشركة. 

 الدال على سداد الشركة لقيمة كراسة الشروط والمواصفات الفنية.( ع ح 33)يصال التوريد إ •

موقعة ) ملصق على الصفحة االولى طابع الشهيد ( وكراسة الشروط والمواصفات التي تم شراؤها  •

 من الشركة بكل ما ورد فيها.  بوال  وراقها ويعد ذلك قأومختومة بخاتم الشركة على كل 

 
 (2مظروف مالي )مظروف  -6/2

سعار بالجنيه المصري شاملة ن تكون األأعلى  الشركة،قدمها تبداخله كافة أسعار العطاء والتسهيالت التي س

، وكذلك تشمل األسعارجميع %14الحكومية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة كافة الضرائب والرسوم 

 أعمال النظافة واألدوات والمعدات والخامات والعمالة ومصاريف التشغيل والمرتبات .

 رتباط بالعرضإلمدة ا -7

من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية ولن يقبل شهور رتباط بالعرض المقدم عن ثالثة إليجب أن ال تقل مدة ا

 غير ذلك.
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 سس المفاضلة وعناصر التقييمأ -8

 2018لسنة182رقم سوف يتم تقييم العروض المقدمة بأسلوب النقاط الفنية طبقا لما جاء بقانون  -1
 ، وسيتم التقييم الفني وفقان لعناصر التقييم التالية:الخاص بالتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة

 النقاط عناصر التقييم م

 150 الفنيةمدال مطابقة العرض الفنى لكراسة الشروط والمواصفات  1

 300 عمال داخل الموقع ألوضع خطة لتنفيذ االعرض التقديمى و  2

 150 عمال المماثلة ألعمال والسمعة السوقية للشركة واألسابقة ا 3

 300 عمال النظافة أةراف على لسلوب المتابعة المقترح فى اأ 4

بالبند جودة العينات من المواد الخام واألدوات واألصناف الواردة  5

 الخامس عشر وزى العمل لكل فئة من فئات العاملين بالموقع
100 

 1000 الجمالـــــــــي

 نقطة فنية. 800وسيكون الحد األدنى للقبول الفني هو الحصول على 

سيتم فتح المظار   المالية للعروض المقبولة فنيان وعحتساب إجمالي القيمة المالية المكافئة  -2
 في العتبار ةروط الدفع والمدفوعات. للعرض المالي أخذان 

 سيتم إحتساب التقييم المالي الفني للعروض وفقان للمعادلة التالية:  -3

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

 لفنية(.وسيتم الترسية على العرض األقل فى التقييم المالي الفني )أقل سعر للنقطة ا

 التعاقد والتنفيذ  -9

بشرط بدأ من اليوم التالي لستبم الموقع بموجب محضر الستبم تة ميبدي سنوات ةثبثمدة العقد والتنفيذ 
 و جو  تجديدإلتزام الشركة المرسى عليها بكافة بنود الكراسة والعرض المقدم منها والتعاقد وأمر االسناد 

و حق للمعهد تكليف  بموافقة طرفيه بذات الشروط والمواصفات الفنية واألسعار مماثلة لمدد أخرال  التعاقد
 بعد انتهاء مدتهضافية إالمقبول ) المرسى عليها ( مد العقد لمدة ثبثة أةهر  العطاءالشركة صاحبة 

 دون أدنى اعتراض من الشركة لدواعى العمل والصالح العام و تم إبرام واألسعار بنفس الشروطصلية ألا
وفى حالة عدم رغبة احد  ،التعاقد مع الشركة المرسى عليها وفقان للشروط والمواصفات الواردة بالكراسة

ببغ الطرف االخر قبل انتهاء العقد بثبثة ةهور على االقل مع حفظ حق المعهد إالطرفين فى التجديد يتم 
 2018لسنة  182( من القانون رقم 46فى تطبيق احكام المادة رقم )



 

 

 ضمان تنفيذ  األعمال -10

سناد فى حال الترسية عليه لمر اجمالية أللمين نهائي( من القيمة اأ% )ت 5يلتزم مقدم العطاء بسداد 
 .و خطاب ضمان نهائي سارال المفعول لحين انتهاء التعاقدأنقدا 

 الغرامات و الجزاءات ومخالفة شروط العقد -11

عمال المطلوبة ألتوقيع مقابل التأخير إذا تأخر مقدم العطاء في تنفيذ المعهد بحوث االلكترونيات الحق في 

الخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة و 2018لسنة 182وذلك طبقا لما جاء بالقانون رقم 

فنية كما ال وفقا لألصول الفنية والمواصفات اعمال المنوط بهألويلتزم مقدم العطاء بتنفيذ ا والئحته التنفيذية

وفى حالة مخالفة ذلك يكون من حق المعهد فسخ العقد دون أي إنذار أو تنبيه  جاء بكراسة الشروط والعطاء

علي حساب مقدم العطاء بعد مصادرة التأمين النهائي وما يكون مستحقا له.وللمعهد  تنفيذال و أو حكم قضائي

ى شرط من شروطه ويكون الفسخ أخلت بأذا إدة و تنفيذه على حساب الشركة المتعاقأالحق في فسخ التعاقد 

و التنفيذ على حساب المتعاقد )مقدم العطاء( بقرار من السلطة المختصة ويعلن المتعاقد بكتاب مرسل بالبريد أ

 وسوف توقع غرامات على الشركة كاآلتى :، السريع على عنوانه المبين بالعقد

جنيها  ونمضافا إليه خمسللفرد الواحد  خصم األجر اليومىيتم  أقل من ثالثة أفرادإذا كان عدد الغياب  -أ

جنيه عن الفرد  75 غرامةاألجر اليومى مع  يتم خصممن ثالثة إلى خمسة وإذا كان عدد غياب األفراد 

جنيه عن كل  100 غرامةاألجر اليومى مع  الواحد، أما إذا زاد عدد الغياب عن خمسة أفراد يتم خصم

وذلك كما هوموضح  امة إذا كان الفرد الغائب مشرف أو مدير موقععلى أن تضاعف الغرفرد، 

 بالجدول التالي: 

 مبلغ الخصم عدد الغياب

خمسون جنيها مضافا إليه األجر اليومى للفرد الواحد  أقل من ثالثة أفراد  

  جنيها ة وسبعونخمساألجر اليومى للفرد مضافا إليه  من ثالثة إلى خمسة أفراد

أفرادأكثر من خمسة  ه جني ةئام مضافا إليه للفرد األجر اليومى   

 

المخصص لكل فئة أو عدم نظافة الزى  رتداء الزىإغير ملتزم ب فردجنيه عن كل  50 قدرها غرامة -ب

  .بطاقة التعريفعدم ارتداء أو  أوتهالكه

  .جنيه حال اصطحاب أطفال لموقع العمل 50 قدرها غرامة -ت

وفقا  والتالعب فيهأ نصرافإلالحضور وا إثباتحال عدم  عن كل فرد جنيه 200 قدرها غرامة -ث

وتضاعف العقوبة حال تكرار  للقواعد المنظمة لذلك من قبل اللجنة المشرفة على أعمال الشركة

  .المخالفة

 .جنيه نتيجة سوء أعمال النظافة تضاعف حال تكرار المخالفة فى ذات الشهر 300 قدرها غرامة -ج



 

 

اليوم الواحد فى حالة عدم نقل جميع القمامة والمخلفات إلى المقالب  جنيها عن 300 قدرها غرامة -ح

  .مقر المعهد فى نطاق هاتفريغ العمومية أو

  .عطية من مرتادى المعهد طلبهجنيه حال تسول أي عامل أو  500 قدرها غرامة -خ

جنيها عن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المصرية و غير مطابق  1000 قدرها غرامة -د

 للعينة المعتمدة من لجنة اإلشراف علي أعمال الشركة.

جنيه حال عدم القيام بأي بند من بنود برنامج العمل اليومي وتضاعف إذا تكررت  400 قدرها غرامة -ذ

 .المخالفة فى نفس الشهر

ال عدم القيام بأى بند من بنود برنامج العمل األسبوعي وتضاعف إذا جنيه ح 500 قدرها غرامة -ر

  .تكررت المخالفة فى نفس الشهر

  .من قيمة القسط الشهري حال عدم القيام بأى بند من بنود برنامج العمل الشهري %5 قدرها غرامة -ز

 عاما.  18عاما أو أقل من  60عن كل عامل يتجاوز سنه  جنيها 100 قدرها غرامة -س

 جنيها إذا قل عدد الذكور العاملين بالموقع عن سبعة عمال فى اليوم الواحد. 100 قدرها غرامة -ش

من الفاتورة الشهرية للشركة في حالة عدم اإللتزام بنظافة الواجهات و تضاعف  %50 قدرها غرامة -ص

 الغرامة في حالة التكرار.

له بين األدوار أو انشغاله عن العمل جنيها حال ترك العامل الدور المكلف به وتنق 50غرامة قدرها  -ض

 باستخدام الهاتف المحمول أو عدم التبليغ بوجود عطل بدورات المياه أو الصوت المرتفع.

 جنيها عن كل فرد لم تكتمل أوراقه كما هو مذكور بالبند الحادى عشر. 50غرامة قدرها  -ط

  لمشرفة.جنيه حال تجمع العمال بدون تعليمات من اللجنة ا 500غرامة قدرها  -ظ

أو  حد عامليها بأى بند من بنود التعاقد األخرىأأو  الشركة حال إخالل جنيه 3000 قدرها غرامة -ع

 .وإتخاذ اإلجراءات القانونية األخرى حيال الشركة عدم اإللتزام بتعليمات اللجنة المشرفة

العاملين بها داخل ال قيام الشركة بعدم دفع رواتب حأى مستحقات للشركة يحق للمعهد عدم صرف  -غ

  مقر المعهد.

علمٌا بأنة في حالة تكرار المخالفة من قبل الشركة عن األعمال المتعاقد عليها و بعد التنبيه مرتين  -
 في هذا الشأن. 2018لسنة  182كتابةن يحق للمعهد فسخ العقد و تطبيق أحكام القانون رقم 

 األسعار وشروط السداد -21

ةامب" الضر بة  الحكومية المصري ةامب جميع الضرائب والرسوم هالسداد بالجنييجب أن تشمل األسعار 
 على القيمة المضافة 

ن تقوم الشركات المتقدمة بتحديد القيمة أعلى  ةعلى دفعات ةهر  سداد القيمة المالية الجمالية للتعاقد -
 والنفقات التى تتحملها الشركة أياوتشمل هذه القيمة جميع المصار   االجمالية عن الثبث سنوات متصلة 

 



 

 
 
والتأمين على العمالة غير المنتظمة كان نوعها بما فى ضل  األجور وعهبك الزال والتأمينات الجتماعية  

الصحي والمعدات واألدوات والخامات ومصار   التشليل والرسوم الحكومية والتدر ب المستمر  والتأمين
 .بل فترة التعاقدلقفراد، كما أن األسعار ثابتة خ

جمالى لن يتم تحديد قيمة االتعاب الشهر ة لكل فرد من فر ق العمل بالشركة وكذل  تحديد السعر اأعلى 
( والتى  15صناف الموجودة بالجدول ) بالبند رقم ألالشهرال للمواد الخام والسعر التفصيلى لكل صنف من ا

 توفرها الشركة.
عن طر ق نظام  بعد تقديم الشركة الفاتورة االلكترونية للمعهد ةهر ان سوف يتم سداد مستحقات الشركة -

وراق عطائها وضل  بعد ورود التقر ر الشهري المعتمد أالدفع اللكتروني فى الحساب المقدم من الشركة فى 
ال نوع للمعهد لدال أبالمعهد وخصم أال غرامات أو مستحقات من  اللجنة المشرفة على أعمال الشركةمن 
 .كةالشر 

 الشروط الخاصة والبنود الفنية :  -31

 محل التعاقد هو  البند األول :

 القاهرة  –بالنزهة الجديدة  الجاهزة للتشليل لمعهددائم لال مقرمبانى ال   -1

  بالطلب حسب الحاجةالجيزة ) داخل مبنى المركز القومى للبحوث(  –المقر المؤقت للمعهد بالدقى  -2

 والفناء والجراج المبانى ســـطحأو  والخلفية والجانبية األمامية والواجهات بالداخلما محتو اته وجميع
بواســـــطة مختصـــــين معاينة نافية مقرال المعهد الجديد و المؤقت ن يتم معاينة أعلى  امبه المحيط
  .للجهالة

 البند الثاني : التزامات المعهد:

 :العقدتى لنجاح أعمال النظافة موضوع آلا تدبيربيلتزم المعهد  أوالن:

  .طاقم الةرافمدير الموقع و ـ توفير مكتب خاص ل1
 .ـ توفير مخزن مناسب لحفظ المعدات واألدوات الخاصة بأعمال النظافة ولتليير المببس2
  .ـ توفير مصدر للمياه والكهرباء لقماكن التى سيتم نظافتها3
 .الشركة بالموقع أعمال تنفيذ متابعةإلةراف و ل لجنة مختصةـ تعيين 4
 



 

 
 

بالمعهد بمتابعة سير أعمال النظافة وحصر المخالفات التى ترتكبها الشركة  اللجنة المختصةكلف ت ثانيا :
عداد تقر ر ةـــــــــهري بتل  المخالفات والقيمة النهائية لللرامات عحد عامليها واللرامات المقررة لها و أو أ

  .هذا التقر ر وتخصم من مستحقات الشركة عن هذا الشهر وتبلغ الشركة بصورة من
 

 البند الثالث : التزامات الشركة :
ثاث مســـــــــاحيق التنظيف ومواد التلميع لعناصـــــــــر المبنى واأل الب مة للتنظيف و : توفير كافة األدوات أوالن 
دوات النظافة ومواد التنظيف أتقدم عينات و لدورات المياه  ومطهر صابون كذل  و والمعدات جهزة ألالجميع و 

وكذل  توفير ةـــــــراف علي أعمال الشـــــــركة عتمادها من اللجنة المكلفة من قبل المعهد لإلالمســـــــتخدمة ل
العمالة الفنية المدربة لتنفيذ األعمال موضوع العقد مع إلتزام جميع العمالة بتنفيذ تعليمات المعهد الخاصة 

اعية وأحكام قانون بتنظيم العمل داخل الموقع كما أن الشـــركة مســـئولة عن تطبيق قانون التأمينات الجتم
دون ا واتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ضات الصــــــلة بموضــــــوع التعاقد العمل على عامليه

 أدنى مسئولية على المعهد فى هذا الشأن .
تلتزم الشـــــــركة بتوفير  ال خاص وموحد لكل فئة من فئات عامليها عليه ةـــــــعار الشـــــــركة وارتداء : ثانيان 

لزال وبطاقات التعر   أثناء تأديتهم ألعمالهم وســــــــداد كافة األجور والمســــــــتحقات للعاملين عامليها هذا ا
 التابعين لها .

التزام الشـــركة وجميع العاملين بها والذين يتعامل معهم من موردين وموظفي صـــيانة وغيرهم بأنظمة  ثالثان:
ما يقومون به أثناء وجودهم  هو المســـــــئول عن تصـــــــرفاتهم وجميع مدير الموقعوقوانين المعهد، و عتبر 

 داخل المعهد .

المحافظة على ســـــبمة المبانى وما بداخلها من أثاث ومعدات وأجهزة مختلفة بحيث ال يمســـــها أي  رابعان :
صـــبح ال حمل تكاليفســـوء أو تلف أو فقدان خبل قيامها وعمالها بأعمال التنظيف بداخلها، كما تلتزم بت

  .ي خلل أو تلف ينجم عن مخالفة ضل ألستبدال ال وأ )طبقان ألصول الصناعة(

وضـــع أكياس للنفايات في ســـبت النفايات في جميع مرافق المباني المشـــمولة في العطاء وأفنية : خامســـان 
 المباني خارجها والعمل على تفر لها بانتظام على مدار اليوم.

 



 

 

المعهد، و كون للمعهد الحق في طلب العمل االلتزام بأوقات العمل التي يتم تحديدها من قبل : ســــــادســــــان 
  .أيام الجمع والعطبت الرسمية إضا دعت الحاجة إلى ضل 

 ألف جنيه الغير( ون خمسمائتان و جنيها ) فقط  250000بمبلغ تلتزم الشركة بعمل وثيقة تأمين : سابعان 
ينشــأ عنها من أضــرار  ضــد الحوادث وعصــابات العمل والمســؤولية المدنية لجميع عمالها ومســتخدميها وما

  .داد األقساط ةهر اسوتقديم ما يفيد  لقخر ن

و نبلي  التزاماته ب هالكافة القوانين و األنظمة المعمول بها في كل ما يتعلق بقيام الشـــــركةخضـــــع ت ثامنان:
ألي من األنظمة والقوانين  انتيجة عدم مراعاته هتعو ض المعهد عن أية خســـــــارة أو غرامة تلحق ب اعليه

 .ضات العبقة بتنفيذ هذه األعمال

عمال ةــركة النظافة إعادة تو  ع العمال على المهام المختلفة حســب أيحق للجنة المشــرفة علي  تاســعا :
ــــــــ ...الخ ( مع العلم أن المعهد غير مسئول عن األجا ات  –حاجة المعهد ) أعمال بوفيه  خدمات معاونة ـ

أو األضونات التى تعطيها الشـــركة للعمال وما يترتب عن ضل  من نقص فى العدد الكلى لقفراد داخل الموقع 
 إال فى حالة الضرورة بعد توقيع رئيس اللجنة المشرفة على أعمال الشركة.

 األعمال التالية: نجا إعلى الشركة  :  عاةرا

 ـ   برنامج العمل اليومي   1

تنظيف جميع القاعات و المكاتب االدار ة والمعامل و المداخل و الطرقات و االرضـــــــــيات و الســـــــــبلم  -أ
 .إضا دعت الحاجة لذل  عستخدام الماكيناتبأسوارها المعدنية و الممرات و فناء وسطح المباني و 

من على الدواليب واألبواب الخشـــــــــبية والمعدنية والزجاجية والنوافذ تنظيف وع الة البقع والبصـــــــــمات  -ب
 .والمرايا

 .تنظيف وةفط األتربة من على السجاد والموكيت -جـ 

 .اتنظيف أرضيات وحوائط المصاعد والمرايات والواجهات الخاصة به -د 

 



 

 

ومتابعة  حيض (مرا –مباول  –أحواض  –ةـــــــفاطات   -حوائط  -ياتضـــــــتنظيف دورات المياه ) أر  -ه 
على مدار  توفير صــــــابون ومناديل بجميع الحماماتو ب ســــــتخدام المطهرات والمعطرات  ب ســــــتمرار نظافتها
 . اليوم

 .تنظيف وع الة البقع واآلثار من على الحوائط والسجاد والموكيت ب ستخدام المز بت الخاصة بذل  -و

   .معدن ( وتلميعه بالملمعات الخاصة بكل نوع -جلد –قماش –تنظيف وتفو ط األثاث بأنواعه )خشب  - 

 .وضع اكياس ببستيكية فيها بصفه مستمرةو تنظيف طفايات السجائر وسبل المهمبت  -حـ 

  .ط ـ مكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض

 .عمال النظافهأاستخدام المعطرات يوميا بعد -ك

 برنامج العمل األسبوعي  -2

  .المداخل والطرقات واألرضيات والسبلم والممرات ب ستخدام الماكيناتتنظيف وتلميع  -أ
 من الداخل والقواطع والنوافذ والمرايا والمصـــاعدالزجاجية واألبواب تنظيف مركز لجميع األســـطح  -ب

  الفاصلة.

 .إ الة البقع والعل  من على جميع األرضيات والسجاد والموكيت  -ت

ب للحوائط المرتفعة واألســـــــــعف من جميع األدوار من الداخل تزعيف وع الة األتربة وخيوط العناك -ث
 .والخارج ب ستخدام السبلم والروافع الكهربائية الب مة

  .تنظيف الستائر بجميع انواعها والسجاد والموكيت -ج

تنظيف وتلميع جميع األجزاء المعدنية الخاصـــــة بالمبنى وخاصـــــة البفتات والمناضـــــد ومقابض  -ح
 .وما يماثلها واستخدام الملمعات المناسبة لكل نوع لمودرابز ن السب  األبواب

  .تنظيف وتلميع ةاةات ووحدات العرض وغيرها من األجهزة باألدوات والملمعات الخاصة بها -خ

 .غسيل سبل المهمبت -د

 .غسيل وتنظيف سيارات المعهد -ض

 



 

 

والمواد  الحوائط الرخامية وغســـــــيل الســـــــيرامي  بالمعدات واألدواتاألرضـــــــيات و تنظيف وتفو ط  -ر
 .الخاصة بها

 ها.بو القواطع الفاصلة  دورات المياهغسل وتنظيف حوائط  - 

 .الكشف عن مصائد الفئران و تنظيفها والتخلص مما بها من فئران -س

 برنامج العمل الشهري  - 3

  .غسيل وتجفيف الستائر و السجاد والموكيت - أ

ووضــــــــع الطعوم في  المبيدات الكيميائية الب مةمكافحة الحشــــــــرات الطائرة والزاحفة والقوارض برش  -ب
 .مصائد الفئران

ستخدام المعدات  ب كل ثبثة ةهورلمبانى المعهد ينج دواجهات الزجاجية و الكبالغسيل وتلميع  -ج
 .ةرافلالخاصة بذل  حسب المواعيد التي تحددها لجنة ا

مرفقا  تلتزم الشـركة بتقديم كشـوف معتمدة منها بأسـماء موظفيها الذين سـيعملون بالموقع  :عشـرالحادال 
وصــــحيفة الحالة  حديثة ةــــخصــــية ةوصــــور  ،(إن وجد) ىالدراســــل والمؤه ،الرقم القومى ةبطاق ةصــــور  بها

  ادة أفراد وضل  قبل  كل حالة إســـــتبدال أو مع ل منهم وكذ فردلكل من الكشـــــف الطبى  ةوصـــــور  الجنائية
 .اللجنة المشرفة الكشوف وصور المستندات إلى سلمتو  داخل المعهد البدء بممارسة األفراد الجديدة العمل

وفقا للقواعد المنظمة لذلك من قبل  نصووورافإلالحضوووور وا ثباتيلتزم جميع افراد الشــــركة ب  :ى عشــــرالثان

بما يطابق و من خبل الدفاتر  نصرافهم الفعلىعبما يفيد وقت حضورهم و  اللجنة المشرفة على أعمال الشركة
  .جها  البصمة

ســــــبلم (  –ســــــقاالت أوتومات   -تلتزم الشــــــركة بتوفير المعدات الب مة ) أوناش متحركة :عشــــــر الثالث
  .ةكالها أيان كان موقعهاأنواعها و ألتنظيف الواجهات واألسعف بجميع 

الشــركة بتوفير العدد المناســب من ماكينات كهربائية للســيل وتلميع األرضــيات على أن تلتزم : عشــر الرابع
 التقل عن اثنتين وأخرال لتنظيف وغســــيل الموكيت والســــجاد وتوفير عدد مناســــب من المكانس الكهربائية

 .ماكينة رش مبيداتتوفير تروللى لوضع خامات وأدوات النظافة و  14وعدد 



 

 

من أصـــــناف صـــــالحة  للتنظيف الخامات والمواد المســـــتخدمةكافة تلتزم الشـــــركة بتوفير : عشـــــر خامسال
واعتمادها من قبل اللجنة  ومطابقة للمواصــفات القياســية المصــر ة ومناســبة لللرض المســتخدمة من أجله

ة صــناف و الكميات الموجودقلعمال الشــركة من قبل المعهد وتور دها للمعهد ةــهر ا وفقا أالمشــرفة علي 
 بالجداول التالية 

وتسجيلها بدفاتر األمن والمخا ن الخاصة بالمعهد و تم صرف الخامات بمعرفة اللجنة المشرفة من مخزن 
يقاف تور د الخامات المحددة إن يتم أعلى  .المعهد وفقا للكميات والمواعيد التى تحددها لجنة الةـــــــــراف

ســـعار على حســـب ألكميات األصـــناف بذات الشـــروط وا  ادة أو  تقليل أو أو بعض البنود بالجدول المرفق
 حاجة المعهد بناءا على توصية اللجنة الفنية المختصة بالمعهد وتخطر الشركة بذل  كتابة .

 الجمالى سعر الوحدة الماركة الوحدة الكمية الصنف

كلوروكس أو  لتر 170 كلور
 مايماثلها

  

مللى 750 134 ديتول ديتول أو  
 مايماثلها

  

قطعة ال تقل  500 صابون 
جرام 85عن   

أو  لوكس
 مايماثلها

  

لليد سائل صابون  أو  ناكامي لتر 32 
 مايماثلها

  

مللى 700 215 صابون أرضيات جينرال أو  
 مايماثلها

  

  نة أو  بكرة 3000 بكر مناديل
 مايماثلها

  



 

عبوةال تقل  120 معطر
 عن 300مم3

جليد أو 
 مايماثلها

  

 500عبوة  112 ملمع  جاج
 مللى

أو جبنس 
 مايماثلها

  

عبوةال تقل  75 ملمع أثاث
 عن 400مم3

بليدج أو 
 مايماثلها

  

أو  ماال واال لتر 3 ةامبو سجاد
 مايماثلها

  

عبوة التقل  142 مبيد حشرات طائرة
 عن 300مم3

راجون أو 
 مايماثلها

  

عبوة التقل  142 مبيد حشرات  احفة
 عن 300مم3

راجون أو 
 مايماثلها

  

وأبراص  سم فئران
محمل على قمح أو 

 ضرة

ماركة معتمدة  كيلو 10
ومطابق 
 للمواصفات

  

ماركة معتمدة  بالعدد 10 الصقة فئران
ومطابق 
 للمواصفات

  

ناعم سل  مواعين  كيلو 5 
 

  

أقراص  نفتالين
مللف وبخطاف 

 للتعليق

قطعةال تقل  60
جرام 35عن   

هاربي  او ما 
 يماثلها

  



 

 550 علبة 150 علبة مناديل
 منديل

  نة أو 
 مايماثلها

  

نلساملمع أست عبوة التقل  3 
عن  
 700مم3

أو  استونيش
 مايماثلها

  

أكياس ببستيكية 
تناسب السبت 
 وأكياس للتجميع

   حسب العينة كيلو 50

   حسب العينة قطعة 70 فوطة صفراء

فوطة دبل 
 ميكروفيبر

   حسب العينة قطع 10

جلد ملمع عبوة ال تقل  6 
 500عن 

 مم3

و ما أماال واال 
 يماثلها

  

علبة رش مبيد 
 كميائى

 علبة  5
ممل250  

ألمانى أو 
 مايماثلها

  

جم750علبة  1 مز ل لزق أو دهان و ما أكابسى  
 يماثلها

  

مز ل رواسب 
 دورات مياه

فبش أو ما  لتر 150
ايماثله  

  

مو ع صابون 
)صبانة( سائل 

وحدة سعة  10
 500مم3

   حسب العينة



 

جودة ببستي  ضات 
 عالية

وحدة ال تقل  150 معطر مكيف هواء
مجم 50عن 

 حسب العينة

   حسب العينة

كحول ايثيلى تركيز 
70%  

مللى  100 2
 بخاخ

   حسب العينة

هاند جيل معقم 
يحتوال على  لليدين

كحول ايثيلى تركيز 
70%  

مللى 250 2    حسب العينة 

جوانتيات لوقاية 
الجلد من المواد 

 الكيميائية

علب )العلبة  9
100 
 جوانتى(

   حسب العينة

جوانتى لوقاية 
الجلد من األةياء 

 الحادة

   حسب العينة  1

تور د سبت معدن 
 حجم متوسط

   حسب العينة  3

تور د سبت 
ببستي  حجم 

 متوسط

   حسب العينة  3



 

تور د سبت 
ببستي  حجم 

 صلير

   حسب العينة  3

 4ةماعة معدن 
 عليقات

   حسب العينة  4

دواسة معدن 
لتنظيف األحذية ال 

متر *  1تقل عن 
متر 0.4  

   حسب العينة  1

دواسة لباد لتنظيف 
األحذية ال تقل عن 

متر 0.4متر *  1  

   حسب العينة  1

صندوق تجميع 
قمامة بعجل ال يقل 

لتر 660 سعة عن  

ماكلين أو ما  عدد 1
 يماثلها

  

بأنه ســوف يتم تخفيض هذه األســعار بعد الترســية المالية بنفس نســبة الخفض فى القيمة الجمالية علمان 
 للترسية المالية

والشركة مسئولة يوميا تلتزم الشركة بنقل جميع القمامة والمخلفات الى المقالب العمومية : عشر دسساال
 .مخالفات تنجم عن أدائها لعملها داخل المعهدال أمسئولية إدار ة وقانونية أمام جها  ةئون البيئة عن 

إخطار من رئيس من العمل داخل المعهد فوران بناء على فرد ال أ: تلتزم الشــــركة ب ســــتبعاد عشــــر الســــابع
 على أعمال الشركة. اللجنة المشرفة

 



 

 

نهائيان و حق تلتزم الشـركة بتوفير العاملين من الجنسـين، و حظر اصـطحاب العاملين لقطفال :عشـر مناالث
وأال ثناء العمل أ أو غير الئق صدر منه تصرف مشينأال فرد من الشركة ياستبدال  رئيس اللجنة المشرفةل

 عام و شترط أن يتمتع العامل بصحة جيدة للقيام بما يسند إليه من أعمال. 18يقل سن العامل عن 
الثامنة ســـــاعات عمل( تبدأ من الســـــاعة  9يتم تنفيذ أعمال النظافة على وردية واحدة ):  عشـــــر تاســـــعال

 . و جو  العمل بنظام الســاعات المرنة حســب طلب اللجنة المشــرفةمســاءن  الســاعة الخامســةصــباحان وحتى 
 . ووفقا للقواعد التى تنظمها اللجنة بشأن ضل 

نظافة و فقا تلتزم الشركة بتعين مدير للموقع وعدد اثنين مشرفين وعدد ثمانية و ثبثون عامل : عشرون ال
 -لما هو موضح بالجدول التالي :

 المرتب الشهرال  العدد الوظيفة

 للفرد

 المرتب الجمالى

 ةهر ان  

   1 مدير موقع

   2 مشرف

ضكور 7منهم  83 عدد العاملين    

علمان بأنه ســوف يتم تخفيض هذه األســعار بعد الترســية المالية بنفس نســبة الخفض فى القيمة الجمالية 
 للترسية المالية

و تم تو  ع العمال والمشـــرفين وفقا لتعليمات اللجنة المشـــرفة علي أعمال ةـــركة النظافة كما يحق للمعهد 
ســــعار بناءا على توصــــية اللجنة المشــــرفة المختصــــة ألبذات الشــــروط وا أو المشــــرفين   ادة عدد العمال

 بالمعهد.
 ـ وتكون مهام مدير الموقع علي النحو التالي:

 .ةراف علي تور د وصرف خامات و أدوات التنظيفلا •
فراد مع مشـــرفين الموقع طبقا لما جاء بكراســـة متابعة المهام اليومية و االســـبوعية و الشـــهر ة لق •

 .الشروط و المواصفات
  .ةراف و تبليلها للمشرفين و العماللااللتزام بجميع تعليمات لجنة ا •



 

 
 

ومتابعة مستحقات الشركة لدال  و رفق به الفاتورة الشهر ةعمال النظافة أتقديم تقر ر ةهري عن  •
 المعهد.

 .تدبير احتياجات الموقع  من المشرفين و العمال طبقا لكراسة الشروط •
  :ةرافلمهام ا

 .سبوعي والشهري مع العماللمتابعة برنامج العمل اليومي و ا •
  .وجهتو  ع أعمال النظافة علي العمال والتأكد من تنفيذها علي أكمل  •
وتو  عه على جميع غرف و معامل المعهد لبيان مستوي النظافة موضحا به  ةهرال  عمل استبيان •

  .البنود المختلفة المكلف بها العامل لنظافة تل  اللرف والمعامل
 والتأكد من وضع الصابون والمناديل بدورات المياه. تو  ع أدوات وخامات النظافة علي العمال  •

 العمال بأدوارهم المكلفين بها وعدم التنقل بين األدوار.التأكد من إلتزام  •

تلتزم الشركة  بصرف رواتب العاملين بحد أقصى اليوم السابع من كل ةهر ميبدال  والعشرون : واحدال
 دون التقيد بصرف مستحقات الشركة لدال المعهد. 
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 مشـــروع عـقــد 

 أعمال نظافة 

 )بالنزهة الجديدة ، الدقي( لمبانى معهد بحوث اإللكترونيات 

 .2022انه فى يوم        الموافق    /   /  

  -حررهذا العقد بين كال من :

ومقره / شارع البحث العلمى متفرع من شارع جوزيف تيتو معهد بحوث اإللكترونيات    أوال :       

، وهي الجهة المعنية / المستفيدة من عملية  بصفته الجهة المتعاقد القاهرة –النزهة الجديدة  –

الدكتور/ شيرين محمد  ويمثله قانونا في التوقيع على هذا العقد السيدة االستاذ ..............................

 عبدالقادر  بصفتها / رئيس المعهد  .

 (طرف أول )                                                                                                                 

 

  -ومقرها :                                       - شركة المرسي عليها : -ثانيا   :

 .2022/    /    بصفته /                  بموجب التفويص الصادرفي :

     -بريد الكتروني :           -وشكلها القانوني :                فاكس رقم:  

                                        -بطاقة ضريبية رقم :                   -سجل تجارى رقم :    -رقم تأميني : 

بصفته/                            ويمثلها قانوناً في التوقيع السيد/ ة /              

 بصفتها المتعاقد معه . 

 ) طرف ثانى (                                                                                        



 

 

 )تمهيد(

..........  حيث أن الطرف األول أبدي رغبته في التعاقد علي تقديم خدمة ..................      وذلك بغرض

ً لما هو  ووفقا ًلما تم تخصيصه من اعتمادات مالية ، وحيث أبدي الطرف الثاني استعداده للقيام بذلك وفقا

منصوص عليه بكراسة الشروط والمواصفات واية متطابات أخري والعرض المقدم منه ، والذي قبله الطرف 

 االول .

عامة بجلسة         الموافق    /  /               ممارسةوفي ضوء إعتماد السلطة المختصة إلجراء طرح 

والئحته  2018لسنه 182وفقاً الحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 

وتعديالتهما ، و) االعالن/ الدعوة/ طلب عرض السعر(  692التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم 

للتعاقد على القيام  2022ط والمواصفات المنشورة علي بوابة التعاقدات العامة بتاريخ    /   /وكراسة الشرو

وجميع المحتويات بالداخل  )بالنزهة الجديدة ، الدقي(لمبانى معهد بحوث اإللكترونيات خدمات بأعمال 

 والواجهات األمامية والجانبية والخلفية وأسطح المبانى والفناء المحيط بها .

ووفقاً لما تضمنه كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بموضوع هذا التعاقد وما أوصت به لجنة البت في -

م من قبول العطاء المقدم من الطرف الثاني بمبلغ )......( ) فقط 2022الممارسة بجلستها المعقودة  /  /

روطاً واألقل سعراً، الذي تم ترجيحة وقدره...........( والذي تمت الترسية بناءاً عليه بإعتباره ) االفضل ش

بنظام النقاط( ومطابقته للشروط والمواصفات الفنية واعتماد السلطة المختصة لتوصية اللجنة بتاريخ   /   

/2022  

  -وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد فقد اتفقا على اآلتى : -       

 ) البند األول (

ابق ومحاضر لجنة البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من الطرف يعد هذا  التمهيد الس
من  أجزء ال يتجز 20الثانى وكافة المكاتبات والمستندات المتبادلة بين الطرفين وأمر اإلسناد المؤرخ  /    /

 احكام هذا العقد ومتمماً ومكمالً الحكامه.

 )البند الثانى(

الغرض من هذا العقد هو تقديم خدمة .............بما يشمله ذلك أقر الطرف الثاني بأن  -
من توفير العناصر الالزمة ووفقاً للمواصفات الفنية والمتطلبات واالشتراطات الواردة 

 بكراسة الشروط ويلتزم بالتعاون والتنسيق مع الطرف االول لتحقيق هذا الغرض .

واللوائح والتعليمات والقواعد المعمول بها ذات الصلة  يتعين علي الطرف الثاني مراعاة كافة القوانين -
 بالخدمة محل التعاقد سواء كانت سابقة أو الحقة علي إبرام العقد .

 
 
 

 



 

 ) البند الثالث (                                                 

 موضوع العقد

ً للممارسات الجيدة وأفضل المعايير المتعارف عليها وطبقاً  يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ محل هذا العقد وفقا

 القيام بأعمال خدمات النظافةالفنية والمتطلبات واالشتراطات الواردة بكراسة الشروط  )للمواصفات 

وجميع محتوياته بالداخل والواجهات األمامية   )بالنزهة الجديدة ، الدقي(لمبانى معهد بحوث اإللكترونيات

  والجانبية والخلفية واسطح المبانى والفناء المحيط بها (.

 )البند الرابع(

 المعاينة

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

 )البند الخامس(

 العقدمدة 

وتنتهى  2022وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات ، تكون مدة هذا العقد )سنة ميالدية ( تبدأ اعتبارا من  /  /
ويجوز تجديده لمدة أخرى بموافقة طرفيه ويحق للمعهد)الطرف األول(  تكليف الشركة بمد   2023فى  /  /

األسعار دون أدنى اعتراض من الشركة لدواعى مدة العقد لمدة ثالثة أشهر بعد انتهاء العقد بنفس الشروط و

 .2018لسنة  82( من القانون رقم 46)العمل والصالح العام مع حفظ حق المعهد فى تطبيق المادة 

 ) البند السادس(                                      
 قيمة العقد

نظير القيام  جنيه مصرى فقط ال غير ()      ( )                      ول بدفع مبلغ يلتزم الطرف األ
عمال المتفق عليها وتسدد شهرياً ولمدة سنة ميالدية  واألسعار شاملة جميع الضرائب والرسوم وكذلك باأل

ضريبة القيمة المضافة وسوف يتم سداد مستحقات الشركة شهرياً عن طريق الدفع االلكترونى فى الحساب 
تقرير الشهرى المعتمد من اللجنة المشرفة على اعمال الشركة بالمعهد المقدم من الشركة وذلك بعد ورود ال

 وخصم أى غرامات أو مستحقات من اى نوع للمعهد لدى الشركة.

 )البند السابع(       

 ولالتزامات الطرف األ

  .طاقم الةرافمدير الموقع و ـ توفير مكتب خاص ل1
 .الخاصة بأعمال النظافة ولتليير المببسـ توفير مخزن مناسب لحفظ المعدات واألدوات 2
  .ـ توفير مصدر للمياه والكهرباء لقماكن التى سيتم نظافتها3
 .الشركة بالموقع أعمال تنفيذ متابعةإلةراف و ل لجنة مختصةـ تعيين 4
 
 



 

 
 

ابعة ســــير أعمال النظافة وحصــــر المخالفات التى ترتكبها من قبل المعهد لمت الجنة مختصــــة تعيين ثانيا :
عداد تقر ر ةـــــــــهري بتل  المخالفات والقيمة النهائية علها و  حد عامليها واللرامات المقررة أو أالشـــــــــركة 

  .لللرامات وتخصم من مستحقات الشركة عن هذا الشهر وتبلغ الشركة بصورة من هذا التقر ر
 )البند الثامن(

 ف الثانىالتزامات الطر

ثاث مســـــــــاحيق التنظيف ومواد التلميع لعناصـــــــــر المبنى واأل الب مة للتنظيف و : توفير كافة األدوات أوالن 
وتقدم عينات أدوات النظافة ومواد التنظيف لدورات المياه  ومطهر صابون كذل  و والمعدات جهزة ألالجميع و 

وكذل  توفير المســـــــتخدمة لعتمادها من اللجنة المكلفة من قبل المعهد لإلةـــــــراف علي أعمال الشـــــــركة 
العمالة الفنية المدربة لتنفيذ األعمال موضوع العقد مع إلتزام جميع العمالة بتنفيذ تعليمات المعهد الخاصة 

كما أن الشـــركة مســـئولة عن تطبيق قانون التأمينات الجتماعية وأحكام قانون بتنظيم العمل داخل الموقع 
دون ا واتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ضات الصــــــلة بموضــــــوع التعاقد العمل على عامليه

 أدنى مسئولية على المعهد فى هذا الشأن .
فئات عامليها عليه ةـــــــعار الشـــــــركة وارتداء  تلتزم الشـــــــركة بتوفير  ال خاص وموحد لكل فئة من: ثانيان 

عامليها هذا الزال وبطاقات التعر   أثناء تأديتهم ألعمالهم وســــــــداد كافة األجور والمســــــــتحقات للعاملين 
 التابعين لها .

التزام الشوووركة وجميع العاملين بها والذين يتعامل معهم من موردين وموظفي صووويانة وغيرهم بأنظمة  ثالثان:

هو المسوووئول عن تصووورفاتهم وجميع ما يقومون به أثناء وجودهم داخل  مدير الموقععهد، ويعتبر وقوانين الم

 المعهد .

المحافظة على سالمة المبانى وما بداخلها من أثاث ومعدات وأجهزة مختلفة بحيث ال يمسها أي سوء  رابعان :

إصوووالح واسوووتبدال  حمل تكاليفتلتزم بتأو تلف أو فقدان خالل قيامها وعمالها بأعمال التنظيف بداخلها، كما 

  .أي خلل أو تلف ينجم عن مخالفة ذلك

وضووووع أكياس للنفايات في سووووالت النفايات في جميع مرافق المباني المشوووومولة في العطاء وأفنية : خامســــــان 

 المباني خارجها والعمل على تفريغها بانتظام على مدار اليوم.

تم تحديدها من قبل المعهد، ويكون للمعهد الحق في طلب العمل أيام االلتزام بأوقات العمل التي ي: ســـادســـان 

  .الجمع والعطالت الرسمية إذا دعت الحاجة إلى ذلك

 



 

 

 

 تلتزم الشركة بعمل وثيقة تأمين ضد الحوادث وإصابات العمل والمسؤولية المدنية لجميع عمالها: سابعان 

 م ما يفيد سداد األقساط شهريا. وتقدي ومستخدميها وما ينشأ عنها من أضرار لألخرين 

 اوينبغي عليه التزاماتهإب هالكافة القوانين و األنظمة المعمول بها في كل ما يتعلق بقيام الشركةخضع ت ثامنان:

ألي من األنظمة والقوانين ذات  انتيجة عدم مراعاته هتعويض المعهد عن أية خسوووووووارة أو غرامة تلحق ب

 .العالقة بتنفيذ هذه األعمال

يحق للجنة المشرفة علي أعمال شركة النظافة إعادة توزيع العمال على المهام المختلفة حسب حاجة  تاسعا :

خدمات معاونة ـووووووووووووو ...الخ ( مع العلم أن المعهد غير مسوووووووئول عن األجازات أو  –المعهد ) أعمال بوفيه 

الكلى لألفراد داخل الموقع إال األذونات التى تعطيها الشوووركة للعمال وما يترتب عن ذلك من نقص فى العدد 

 فى حالة الضرورة بعد توقيع رئيس اللجنة المشرفة على أعمال الشركة.

 -كاآلتي: نجا  األعمال التاليةب الشركة  تلتزم:  عاةرا

 ـ   برنامج العمل اليومي   1

و الســـــــــبلم تنظيف جميع القاعات و المكاتب االدار ة والمعامل و المداخل و الطرقات و االرضـــــــــيات  -أ
 إضا دعت الحاجة لذل . عستخدام الماكيناتبأسوارها المعدنية و الممرات و فناء وسطح المباني و 

تنظيف وع الة البقع والبصـــــــــمات من على الدواليب واألبواب الخشـــــــــبية والمعدنية والزجاجية والنوافذ  -ب
 .والمرايا

 .تنظيف وةفط األتربة من على السجاد والموكيت -جـ 

 ا.يف أرضيات وحوائط المصاعد والمرايات والواجهات الخاصة بهتنظ -د 

ومتابعة  مراحيض ( –مباول  –أحواض  –ةـــــــفاطات   -حوائط  -ياتضـــــــتنظيف دورات المياه ) أر  -ه 
على مدار  توفير صــــــابون ومناديل بجميع الحماماتو ب ســــــتخدام المطهرات والمعطرات  ب ســــــتمرار نظافتها
 . اليوم

 .البقع واآلثار من على الحوائط والسجاد والموكيت ب ستخدام المز بت الخاصة بذل تنظيف وع الة  -و

 



 

 

 

   .معدن ( وتلميعه بالملمعات الخاصة بكل نوع -جلد –قماش –تنظيف وتفو ط األثاث بأنواعه )خشب  - 

 وضع اكياس ببستيكية فيها بصفه مستمرة.و تنظيف طفايات السجائر وسبل المهمبت  -حـ 

  .مكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارضط ـ 

 .عمال النظافهأاستخدام المعطرات يوميا بعد -ك

 برنامج العمل األسبوعي  -2

  .تنظيف وتلميع المداخل والطرقات واألرضيات والسبلم والممرات ب ستخدام الماكينات -ش
 من الداخل والقواطع والنوافذ والمرايا والمصـــاعدالزجاجية واألبواب تنظيف مركز لجميع األســـطح  -ص

  الفاصلة.

 .إ الة البقع والعل  من على جميع األرضيات والسجاد والموكيت  -ض

تزعيف وع الة األتربة وخيوط العناكب للحوائط المرتفعة واألســـــــــعف من جميع األدوار من الداخل  -ط
 .والخارج ب ستخدام السبلم والروافع الكهربائية الب مة

  .تائر بجميع انواعها والسجاد والموكيتتنظيف الس -ظ

تنظيف وتلميع جميع األجزاء المعدنية الخاصـــــة بالمبنى وخاصـــــة البفتات والمناضـــــد ومقابض  -ع
 .وما يماثلها واستخدام الملمعات المناسبة لكل نوع ودرابز ن السبلم األبواب

  .والملمعات الخاصة بهاتنظيف وتلميع ةاةات ووحدات العرض وغيرها من األجهزة باألدوات  -غ

 .غسيل سبل المهمبت -ف

 غسيل وتنظيف سيارات المعهد. -ق

الحوائط الرخامية وغســـــــيل الســـــــيرامي  بالمعدات واألدوات والمواد األرضـــــــيات و تنظيف وتفو ط  -ك
 .الخاصة بها

 ها.بو القواطع الفاصلة  دورات المياهغسل وتنظيف حوائط  -ل

 ص مما بها من فئران.الكشف عن مصائد الفئران و تنظيفها والتخل -م



 

 
 

 برنامج العمل الشهري  - 3

  .غسيل وتجفيف الستائر و السجاد والموكيت - أ

ووضــــــــع الطعوم في  مكافحة الحشــــــــرات الطائرة والزاحفة والقوارض برش المبيدات الكيميائية الب مة -ب
 مصائد الفئران.

ستخدام المعدات كل ثبثة ةهور ب لمبانى المعهد ينج دواجهات الزجاجية و الكبالغسيل وتلميع  -ج
 .ةرافلالخاصة بذل  حسب المواعيد التي تحددها لجنة ا

:  تلتزم الشووركة بتقديم كشوووف معتمدة منها بأسووماء موظفيها الذين سوويعملون بالموقع مرفقا   :عشــرالحادال 

وصوووحيفة الحالة بها صوووورة بطاقة الرقم القومى، والمؤهل الدراسوووى )إن وجد(، وصوووورة شوووخصوووية حديثة 

الجنائية وصورة من الكشف الطبى لكل فرد منهم وكذلك مع كل حالة إستبدال أو زيادة أفراد وذلك قبل البدء 

 بممارسة األفراد الجديدة العمل داخل المعهد.

وفقا للقواعد المنظمة لذلك من قبل  نصووورافإلالحضوووور وا ثباتيلتزم جميع افراد الشوووركة بإ :ى عشــــرالثان

من خالل الدفاتر وبما يطابق  نصرافهم الفعلىإبما يفيد وقت حضورهم و اللجنة المشرفة على أعمال الشركة

  جهاز البصمة.

ساللم ( لتنظيف  –سقاالت أوتوماتك  -تلتزم الشركة بتوفير المعدات الالزمة ) أوناش متحركة :عشر الثالث

  .شكالها أياً كان موقعهاأنواعها وأف بجميع الواجهات واألسق

تلتزم الشووركة بتوفير العدد المناسووب من ماكينات كهربائية لغسوويل وتلميع األرضوويات على أن : عشـــر الرابع

 التقل عن اثنتين وأخرى لتنظيف وغسووووويل الموكيت والسوووووجاد وتوفير عدد مناسوووووب من المكانس الكهربائية

 دوات النظافة وتوفير ماكينة رش مبيدات.تروللى لوضع خامات وأ 14وعدد 

من أصناف صالحة ومطابقة  للتنظيف الخامات والمواد المستخدمةكافة تلتزم الشركة بتوفير : خامس عشرال

واعتمادها من قبل اللجنة المشرفة علي  للمواصفات القياسية المصرية ومناسبة للغرض المستخدمة من أجله

أعمال الشووركة من قبل المعهد وتوريدها للمعهد شووهريا وفقا لألصووناف و الكميات الموجودة بالجداول التالية 

وتسووجيلها بدفاتر األمن والمخازن الخاصووة بالمعهد ويتم صوورف الخامات بمعرفة اللجنة المشوورفة من مخزن 

د التى تحددها لجنة اإلشوووووووراف. على أن يتم ايقاف توريد الخامات المحددة المعهد وفقا للكميات والمواعي

 زيادة كميات أو  تقليل بالجدول الموضح تفصيالً بكراسة الشروط والمواصفات الفنية  أو بعض البنود أو

 



 

 

 

عهد األصناف بذات الشروط واألسعار على حسب حاجة المعهد بناءا على توصية اللجنة الفنية المختصة بالم

 وتخطر الشركة بذلك كتابة .

والشووركة مسووئولة يوميا : تلتزم الشووركة بنقل جميع القمامة والمخلفات الى المقالب العمومية عشـــر دسســـاال

 .ى مخالفات تنجم عن أدائها لعملها داخل المعهدأمسئولية إدارية وقانونية أمام جهاز شئون البيئة عن 

إخطار من رئيس اللجنة من العمل داخل المعهد فوراً بناء على فرد ى أتلتزم الشركة بإستبعاد : عشر السابع

 على أعمال الشركة. المشرفة

عام ويشترط أن يتمتع  18وإال يقل سن العامل عن  تلتزم الشركة بتوفير العاملين من الجنسين،:عشر مناالث

لألطفال نهائياً ويحق لرئيس ويحظر اصووطحاب العاملين  العامل بصووحة جيدة للقيام بما يسووند إليه من أعمال،

 .ثناء العمل أ أو غير الئق صدر منه تصرف مشينأى فرد من الشركة ياللجنة المشرفة استبدال 

صوباحاً الثامنة سواعات عمل( تبدأ من السواعة  9: يتم تنفيذ أعمال النظافة على وردية واحدة ) عشــر تاســعال

الساعات المرنة حسب طلب اللجنة المشرفة ووفقا للقواعد . ويجوز العمل بنظام مساءً  الساعة الخامسةوحتى 

التى تنظمها اللجنة بشوووووأن ذلك. ويتم توزيع العمال والمشووووورفين وفقا لتعليمات اللجنة المشووووورفة علي أعمال 

شووركة النظافة كما يحق للمعهد زيادة عدد العمال أو المشوورفين بذات الشووروط واألسووعار بناءا على توصووية 

 المختصة بالمعهد. اللجنة المشرفة

تلتزم الشركة بتعين مدير للموقع وعدد اثنين مشرفين وعدد ثمانية و ثبثون عامل نظافة و فقا : عشرون ال
 لما هو موضح تفصيبن بكراسة الشروط والمواثفات الفنية .

ميالدى تلتزم الشركة بصرف رواتب العاملين بحد أقصى في اليوم السابع من كل شهر  الواحد والعشرون :

 دون التقيد بصرف مستحقات الشركة لدى المعهد .

 )البند التاسع(

يلتزم الطرف الثاني بالتأمين علي جميع العمال التابعين له والقائمين بعملية النظافة بالمعهد وفقا ألحكام قانون 
الموضوع  كما العمل وقوانين التأمينات االجتماعية ويعتبر الطرف األول غير مسئول نهائيا بخصوص هذا 

يعتبر غير مسئول عن اإلصابات أو األضرار التي قد تحدث لهم أثناء العمل وال يحق للطرف الثاني مطالبة 
 الطرف األول بأي مبالغ قد يتحملها نتيجة لذلك .

 )البند العاشر(

خ العقد اذا اخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد يكون للطرف االول دون االلتجاء الى القضاء فس
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 

 مها من مستحقاته لدى ايه جهة ادارية او تستحقه للطرف الثاني لديه وفي حالة عدم كفايتها يلجأ الى خص
 



 

 
 
 

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

يضمن الطرف الثاني ما ينشأ عن هذا العقد علي الوجه األكمل  ويكون مسؤوالً عن اي ضرر قد يترتب أو 

يظهر نتيجه إهماله أو تقصيره أو أي أخطاء  منه أو من أى من تابعيه على ممتلكات الطرف األول أو أحد 

إصالحه علي نفقته  وإذا قصر  تابعيه أو على الغيروإذا ظهر أي ضرر نتيجة لما تقدم فعلي الطرف الثاني 

 في إجراء ذلك فيحق للطرف االول أن يجزيه علي نفقته وتحت مسئوليته. 

 

 

 )البند  الثاني عشر (          

 حق االعتراض والمراقبة

ساعة من وقت تلقيه أخطارا بذلك من الطرف  24يلتزم الطرف الثانى بتغيير أى فرد من أفراده فى خالل 

استبعاده ويمنع الفرد المستبعد من التردد على المبنى كما يلتزم بالمراقبة المستمرة ألفراد  األول برغبته فى

ه والتأكد من أنهم فى حالة يقظة مستمرة وحسن أدائهم لمهماهم وظهورهم بالمظهر الالئق دون اخالل بحق 

تنفيذ الطرف الثانى  الطرف األول فى تعيين مراقب من قبله للقيام باستمرار هذه المراقبة لضمان حسن

 اللتزاماته .

 )البند الثالث عشر(       
 الغرامات والجزاءات

لمعهد بحوث االلكترونيات الحق في توقيع مقابل التأخير إذا تأخر مقدم العطاء في تنفيذ االعمال المطلوبة                  
وفقا لألصول  االعطاء بتنفيذ االعمال المنوط بهويلتزم مقدم   2018لسنة 182وذلك طبقا لما جاء بالقانون رقم 

وفى حالة مخالفة ذلك يكون من حق المعهد فسخ  الفنية كما جاء بكراسة الشروط والعطاء الفنية والمواصفات
علي حساب مقدم العطاء بعد مصادرة التأمين النهائي  تنفيذال و العقد دون أي إنذار أو تنبيه أو حكم قضائي

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 

 ب مرسل بالبريد السريع على عنوانه المبين بالعقدالمتعاقد بكتا
تلتزم الشركة بتنفيذ األعمال المنوط بها علي الوجة األكمل وفقاً لألصول والمواصفات الفنية كما جاء بكراسة  

الواردة بكراسة الشروط والمواصفات  يحق للمعهد توقيع الغرامات الشروط وامرالعطاء وفي حالة مخالفة ذلك
 خالفة .امام كل م

 

 )البند الرابع عشر(
 

ً أو جزئياً  أو اإلستعانة بآي شركة  يحظر علي الطرف الثاني أثناء تنفيذ هذا العقد التنازل عنه  للغير كليا
 أخري من الباطن دون موافقة صريحة من الطرف األول.

 



 

 
 
 

وفي حالة المخالفة ألي من  ويظل الطرف الثاني مسئوالً عن أيه أفعال أو أعمال أو أخطاء في تنفيذ العقد ،
 ذلك يحق للطرف األول فسخ العقد دون الحاجة إلي تبية أو إنذار .

 
 ) البند الخامس عشر(                                              

يسأل الطرف الثاني عن أية مخالفات تقع ألحكام القوانين واللوائح أو عن سالمه محل هذا العقد وال يجوز له 
الغير الرجوع علي الطرف االول يالتعويض عن ىية اضرار تترتب نتيجة عدم سالمته أو غير ذلك ويلتزم  أو

الطرف الثاني علي نفقته بإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ التزاماته التعاقدية بشكل مستمر وبمعدالت االداء المتفق 
 عليها .

 د السادس عشر () البن                                             
اتفق الطرفان علي بذل أقصي جهد لإللتزام ببنود التعاقد طوال مد تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق 
مع ما يوجب حسن النية، وفي حالة حدوث خالف بينهما أثناء تنفيذ العقد يتم عقد اجتماع مع مسئول ادارة 

ل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ظهور الخالف وذلك العقد أو ممثل الجهة اإلدارية حسب االحوال خال
 -لمناقشته ، واتخاذ االجراءات االتية:

 فحص شروط التعاقد بكل دقة واتخاذ الحل المناسب للمشكلة.
 
 

 

قيام ادارة التعاقدات بإعداد تصور عن موضوع الخالف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة، 
 باستشاري متخصص للمساعدة في دارسة الخالف وتقديم الرأي.ويجوز لها االستعانة 

تسوية الخالف الذي نشأ بالطرق الودية بما ال يخل بحقوق والتزامات طرفي العقد ، وإذا ترتب علي التسوية 
الودية أي أعباء مالية فيتم عرضها علي السلطة المختصة للموافقة عليها بعد تقديم كافة المستندات والبيانات 

لمبررات لتسوية الخالف ، وفي جميع االحوال يلتزم طرفي التعاقد باالستمار في تنفيذ التزاماتها الناشئة وا
 عن هذا العقد.

 ) البند السابع عشر(                                            
( جنيهاً  قام الطرف الثاني بإيداع خزينة الطرف االول مبلغ وقدره )                          

فرع          وهو  -بموجب خطاب ضمان نهائي رقم                   علي بنك                   
من القيمة االجمالية وال يرد للطرف الثاني اال بعد  %5ثيمة التأمين النهائي المستحق بواقع 

 انتهاء مدة العقد
 ) سنة واحدة( . 

                                     

يقر الطرفين بقبول بآي تعديالت يدخلها مجلس علي هذا العقد بعد االنتهاء من مراجعته  -
وفقاً لقانون مجلس الدولة كما تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في آي نزاع قد ينشأ 

 ال قدر هللا بخصوص هذا العقد ونفاذه. 
 
 
 
 



 

 عشر( )البند الثامن                                            
 

 -يفسخ العقد تلقائيا في الحاالت اآلتية:
إذا تبين أن الطرف الثاني استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التالعب في تعامله مع  -1

 الطرف األول أو في حثوله علي العقد .
 إذا تبين وجود تواطؤ أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار من قبل الطرف الثاني. -2
 القاني أو أعسر.إذا أفلس الطرف  -3

 ) البند التاسع عشر(                                         
 االختصاص القضائى

يتم تسوية المنازعات والخالفات التي تنشأ أثناء التنفيذ وفقاً وفقا للطرق والشروط المنصوص 

القانون ب ( من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة91في المادة )  عليها 

كم مجلس الدولة بالفصل فى اى نزاع قد ينشأ ال قدر هللا اتختص محكما  2018لسنة 182رقم 

 بخصوص هذا العقد ونفاذه .

 )البند العشرون(
هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وان  اقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر

كافة المكاتبات والمراسالت واالخطارات التى ترسل عليه صحيحة و منتجة لكل اثارها 
القانونية وفي حالة تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه اخطار الطرف االخر بالعنوان 

اعتبرت مكاتباته الجديد خالل خمسة عشر يوماً،  بخطاب مسجل بعلم الوصول واال 
 ومراسالته واعالناته واخطارته علي العنوان صحيحة ومنتجة لكافة اثارها القانونية.

 
 

 )البند التاسع عشر(
 عدد نسخ العقد

 
تحرر هذا العقد من أصل و ثالث نسخ سلمت إحداها الي الطرف الثاني  واحتفظ الطرف االول باالصل 

 اللزوم .والنسخ االخري للعمل بمقتضاها غند 

 الطرف الثاني                                             الطرف األول

(    ) (   ) 

 السيد / شيرين عبدالقادر محرمأ.د 

 ابصفته               

 رئيس معهد بحوث االلكترونيات
 /بصفته

 

 



 

 

 

  

 

 

 


