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       ىحافظة امجٖيزة 
         حٖي امدقٖي 

   إدارة امتعاقدات امعاىُ 
 

 
 

كراسة امشرِط ِاميّاصفات  
  1/2018/2019  منييارسُ امعاىُ رقً

  4/3/2019 عاىه صيانُ طرق جنسُ أثنين (10) عاىه اشغأت ِعدد (10 )امخاصُ بتّريد عدد 

  جنيًَٖا شاىنة اميصاريف اإلدارية 200ثيٖن كراسٖٖة امشٖرِط . 

  جنيٖة 4500امتأىٖيٖن اميؤقٖت. 

   ظَٖرًا بيقٖر 12 فٓ تياو امساعة 2019/  3/  4جنسٖة فتٖح اميظاريٖف امفنيٖة يّو أثنين اميّافق 

  .إدارة امتعاقدات امعاىُ بامحٖٓ 
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ىحافظة امجٖيزة      
 حٖي امدقٖي      

إدارة امعقّد ِاميشتريات  
امشرِط امعاىة  

  2019/ 1/2018منييارسُ امعاىة رقً    
 عاىه اشغأت يّىيا 10 /طرق يّىيا   عاىه صيان10ُامخاصُ بتّريد 

---------------------- 
 

 تسعّن يّىا ىن تاريخ فتح (90) خيسُ ِاربعّن يّىا ِٔ تزيد عن (45)أرتباط باألسعارٔ تقه عن   -1
 .اميظاربف امفنيُ 

 يتًٖ سدادًٍ نقدًا أِ بشيك ىقبّل (فقط اربعُ أف ِخيسيائُ جنيَا ٔغير ) جني4500ُامتأىين اميؤقٖت  -2
امدفع أِ بخطٖاب ضيٖان صادر ىن احد امبنّك اميعتيدٌ ِسارْ ميدٌ أربعة شَّر ِغير ىشرِط إقرار امبنك 

 . عند امترسيُ %5بأنُ ٔ يتجاِز حدِد اإلئتيان ِيزاد 
 .اإلشتراطات امخاصُ اميرفقُ جزء ٔ يتجزأ ىن امشرِط امعاىة  -3
 ظَرًا  12 فٖٓ تياو امساعُ 2019/  /ىّعٖد فتٖح اميظٖاريف امفنيٖة يّو    اميّافٖق  -4

  .بإدارٌ امعقّد ِاميشتريات بامحٓ
تقٖدو امعطاءات فٓ ىظرِفين ىغنقين أحدٍيا فنٓ ِاآلخر ىامٓ ِيرفق باميظرِف امفنٓ اميستندات  -5

 :األتية
 صّرٌ امتسجه مدْ ىصنحُ امضرائب  – صّرٌ امسجه امتجارْ – صّٖرٌ امبطاقُٖ امضريبية ىجددٌ )

عنّان - امتأىين أبتدائٓ– { فردْ –شركُ ) بيان اميّقف امقانّنٓ ميقدو امعطاء -عنٓ امقييُ اميضافُ
 تفّيض بحضّر امييارسُ ِامتيارس–اميرسٕت 

 :- ِتقدو فٓ اميظرِف اميامٓ     
 اميرفقة بكراسة امشرِط ِاميّاصفات ِيدرج امسعر  سعارأقائية -6

أىاو امبند حرِفًا ِأرقاىًا ِيّقع ِيختً ىن ىقدو امعطاء ىع ىراعاة عدو امكشط اِ اميحّ اِ امتحشير  
 تقدو أسعار شاىنُ ضريبُ امقييُ اميضافُ  -7
 ىدة امعقد ستُ اشَر ىن تاريخ امتعاقد ِيحدد حال تّافر أعتيادات امياميُ عني أن يستير امتّريد محين - 8

 .امطرح ِامترسية ِامتعاقد في ىيارسُ جديدة 
 امتنفيذية بشان 89/98 ِٔئحتُ امقانّن 2018مسنة 182تخضع ٍذٌ ىيارسُ مكافُ احكاو ىّادامقانّن رقً -9

 .اميناقصات ِاميزيدات ِتعتبر ىكيٕ مَذٌ امشرِط ِذمك فييا مً يرد بشانُ نص خاص
 

 

 

 

 



 

9 

      ىحافظة امجيزة 
        حٓ امدقٓ         

  عاىه اشغأت(10) عاىه صيانُ طرق ِ(10)شرِط تّريد عدد 
 

 ان يكّن اميتعاقد ذِ خبرة فٓ ىجال تّريد امعيال   -1

 عاو ِيتيتع بصحُ جيدٌ  18 عاىا ِٔ يقه عن 50أ يزيد سن امعاىه عن  -2

  ىبنطين ِامباقٓ مرفع اميخنفات ِتحت (3) يشترط فٓ امعيال اميطنّبين مصيانُ امطرق ان يكّن ىن بينًَ عدد -3

اشراف ادارة ىشرِعات ِصيانُ امطرق   

ينتزو  اميتعاقد بتّفير زْ خاص منعيال اثناء فترٌ امعيه عنٓ ان يتً خنع امزْ بعد انتَاء امعيه   -4

 ينتزو اميتعاقد بتّفير أدِات امٕزىُ منعيال متنفيذ أعيال اميطنّبُ ىنًَ بصفُ ىستيرة ِتحت اشراف -5

ادارات ىشرِعات ِصيانُ امطرق ِأشغأت  

 ينتزو اميتعاقد بتّصيه امعيال امٓ نطاق عينًَ فٓ امييعاد اميحدد مًَ ىن قبه أدرات اميشرفُ عنٓ امعيه -6

  ( ادارة أشغأت – ادارة صيانُ امطرق –ادارة ىشرِعات امطرق )

 فٓ حامُ عدو تّريد امعيال ِفقا ِٔاىر امشغه امتٓ تصدر مًَ ىن أدارات اميشار اميَا فٓ امبند امسابق يتً -7

 ىن اجيامٓ ىستحقات اميتعاقد امشَريُ  %10تّقيع غراىُ عدو تّريد ىقدارٍا 

 يتً امعيه خٕل امشَر بامكاىه بيا فيُ اياو امجيعُ ِامسبت ِامعطٕت امرسييُ  -8

 ىدٌ امتعاقد ستُ اشَر  ِيجّز تجديدٍا بتّافر أعتيادات امياميُ ِيستير امتعاقد محين امطرح ِامترسيُ -9

ِامتعاقد فٓ ىناقصُ جديدٌ 

 يحق منحٓ انَاء امتعاقد فٓ اْ ِقت ِبدِن ابداء اسباب  -10

 ِحسب حاجُ امعيه  182/2018 يحق منحٓ زيادٌ اِ تقنيه عدد امعيال ِفقا مننسب اميقررٌ بامقانّن -11

 ينتزو اميتعاقد بسداد جييع اميقررات امضريبيُ اميفرِضُ عنيُ حسب امقّانين امينظيُ فٓ ٍذا امشان  -12

ينتزو امعاىه بامعيه داخه نطاق امحٓ ِفٓ أىاكن اميكنف بَا ِعند ثبّت ىخامفُ ذمك يتً احتساب اميّو  -13

ِغياب بامنسبُ منعاىه ىع استبعادٌ نَائيا ىن امعيه داخه نطاق امحٓ  

 ينتزو اميقاِل بدفع أستحقاقات امياميُ امخاصُ بامعاىنين دِن ادنٓ ىسئّميُ عنٓ امحٓ  -14

  ( ىدنيُ – جنائيُ ) اميقاِل ىسئّل عن امعيال ىسئّميُ كاىنُ -15

 ٔ يحق منيقاِل اِ امعيال امتعاىه ىع اميّاطنين اِ جيع اْ اىّال تحت اْ بند ىن امبنّد  -16
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 يقّو اميقاِل بتقديً كشف يّىٓ بعدد امعيال شاىه أسً ِيرفق بكشف امحضّر ِأنصراف عنٓ ان تقّو -17

 بيطابقُ كشف امحضّر ( أشغأت – صيانُ امطرق – ىشرِعات امطرق )أدرات اميعنيُ ِاميشرفُ ال عه تنفيذ 

ِأنصراف بامحضّر امفعنٓ منعيال ِاتخاذ ىاينزو فٓ ضّء ٌ 

 ساعات ىتّاصنُ ِتحت اشراف أدارات اميعنيُ ىع جّاز تشغيه امعاىه بعد 8 ساعات امعيه بامّرديُ ىحدد – 18

انتَاء امّرديُ اذا تطنب امعيه ذمك ِىراعُ ٍذا أىر عند تحديد أجر اميّىٓ منعاىه 

ىدير ىشرِعات امطرق                                         ىدير صيانُ امطرق                                     ىدير 

       يعتيد                               أشغأت                     
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ٖزة  ٖٖىحٖٖٖافظٖٖٖٖٖة امجيٖٖٖ
حٖٖٖٖٖٓ امدقٖٖٖٓ    

ات  ِٖٖد ِاميشتريٖٖامعق
د ٖٖٖٖىشرِع  عق                                                           

 عاىه اشغأت (10)تّريد عدد
 عاىه صيانُ طرق (10)ِتّريد 

 1/2018/2019بيّجب امييارسُ امعاىُ 
 

------------ 
 : :- تحرر ٍذا امعقد ىن كٕ ىن 2019 /       /إنُ فٓ يّو                        اميّافق     

                     بصفتُ ىحافظ امجيزة ِينّب عنُ / جيزة ِييثنَا قانّنا امسيد - ىحافظة امجيزة ِىقرٍا          -1 
   بيّجب قرار امتفّيض رقً     /                  بصفتُ رئيس حي امدقي/في امتّقيع عني ٍذا امعقد امسيد 

 )                                                                                                                               2019مسنة
  (طرف أِل 

                       ِييثنَا                      ِعنّانَا                                                    / شركة / امسادة-2
 سجٖه تجارْ رقًٖ                            بطاقٖة رقًٖ                                                                                                 –      ىأىّرية                  /       /ضريبية رقًٖ      بطٖاقة 

 ( طرف ثان)
 

تيَٖٖٖيد 
 عاىه صيانُ طرق فقد اعننُ (10) عاىه اشغأت ِعدد(10)  ضرِرْ ِىاس متّريد عدد ميا كان امحٓ فٓ احتياج

 متّريد امعيامُ اميطنّبُ ِتقدو امطرف امثانٓ بعطائُ 2018/2019/ 1امطرف أِل عن طرح امييارسُ امعاىُ رقً
 امذْ ٔقٓ قبّل امطرف أِل كّنُ ىقبّل فنيا ِاقه أسعار ابنيقدىُ ىن ِاقع ىااسفرت ( اميامٓ –امفنٓ )

 جنيَا ٔجر امعاىه اميّىٓ باجيامٓ ىبنغ                        فٓ (                  )عنُ اجراءات امييارسُ بيبنغ 
ىدٌ امستُ اشَر  

 
  :-ِقد اقر امطرفان باٍنيتَيا ِحقيتَيا فٓ امتعاقد ِاتفقا عنٓ أتٓ 

 بنٖٖٖٖٖد أِل
 ِامعطاء امفنٓ ِاميامٓ اميقدو ىن امطرف امثانٓ (فنٓ ِاميامٓ )امتيَيد امسابق ِ ىحاضر فتح اميظارف ِامبت 

ِكافُ اميكاتبات اميتبادمُ بين امطرفين ِكافُ اجراءات امييارسُ جزء ٔ يتجزأ ىن ٍذا امعقد ىكيٕ مُ   
بنٖٖٖٖد ثٖٖٖٖٖٖٖٖان 

–صيانُ امطرق ) عاىه صيانُ طرق ِتحت اشراف ادارات 10 عاىه اشغأت ِعدد 10ينتزو امطرف امثانٓ بتّريد عدد 

  . ِِفقا ِٔاىر امتشغيه امصادرة ىنًَ ( أشغأت –ىشرِعات امطرق 
بنٖٖد ثامثٖٖٖٖ  

 جنيَا ِفقا ميا تً امترسيُ عنيُ شاىه ضريبُ امقييُ اميضافُ ِكافُ امرسّو بيا فيَا امنقه  (         )اجر امعاىه 
بنٖٖد رابٖٖٖع 
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 ِقابه منتجديد بذات 2019/     /ىدة تنفيذ امعقد ستُ اشَرتبداء ىن تاريخ اميّو امتامٓ منتعاقد ِتنتَٓ فٓ     
أسعار ِامشرِط فٓ حدِد أعتيادات امياميُ اميتاحُ عنٓ ان تستير امعٕقُ امتعاقديُ محين امطرح ِامترسيُ 

ِامتعاقد 
ىدير امتعاقدات امعاىُ                      ىدير امشئّن امياميُ                  ىدير امشئّن امقانّنيُ 

طرف اِل                                                                                        طرف ثان 
بنٖٖٖٖٖٖد امخاىٖٖٖٖٖس 

يحق عنٓ امغاء امتعاقد فٓ اْ ِقت ِدِن ابداء اْ اسباب اِ اعتراضات ىن امطرف امثانٓ  
 بنٖٖٖٖد امسٖٖادس

ينتزو امطرف امثانٓ فٓ امتّريد خٕل اياو امشَر بامكاىه بيا فيَا اياو امجيعُ ِامسبت ِامعطٕت امرسييُ ِتحت 
اشراف أدارات اميعنيُ 

امبنٖد امسابٖع 
 امصادر بشان تنظيً امتعاقدات 2018 /182يحق منحٓ زيادٌ اِ نقص عدد امعيال اميطنّبين ِفقا ٔحكاو امقانّن 

امتٓ تبرىَا امجَات امعاىُ  
امبنٖٖٖد امثٖٖٖاىن 

ينتزو امطرف امثانٓ بتّريد امعيال ِفقا ِٔاىر امتشغيه  امتٓ تصدر مُ ِفٓ حامُ عدو امتّريد يتً ِضع غراىُ 
 ىن اجيامٓ ىسحقاتُ عن امشَرىع خصً اجر امعيامُ امتٓ مً يقً امطرف امثانٓ بتّردٍا   %10ىقدارٍا 

امبنٖٖٖد امتاسع 
 بيبنغ              بيّجب  %5قاو امطرف امثانٓ باداء امتاىين امنَائٓ 

                                         
امبنٖٖد امعاشر   

 ِىتضين ىعًَ  ( جنائيُ –ىدنيُ )يكّن امطرف امثانٓ ىسئّل عن امعيال امذين يقّو بتّريدًٍ ىسئّميُ كاىنُ 
حامُ ارتكاب اْ ىخنفات اثناء تاديُ عينًَ ِيتحيه كافُ امتعّضات عن أضرار امتٓ تقع ىنًَ ِٔ يحق ْٔ عاىه 

ىنًَ امرجّع امٓ امحٓ باْ شئ          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

امبند امحادْ عشر 
ينتزو امطرف امثانٓ بيراعاٌ كافُ  امقّانين ِامِٕائح اميتعنقُ بيّضّع امتعاقد  

امبند امثانٓ عشر 
 امصادر بشان تنظيً امتعاقدات امتٓ تبرىَا امجَات امعاىُ ِٔئحُ 182/2018يخضع ٍذا امعقد ٔحكاو امقانّن 

 ِامساريُ محين صدِر ٔئحُ امقانّن اميشار اميُ ِتعتبر ىكينُ مبنّد ٍذا امعقد ِفييا مً يرد بشانُ 89/98امقانّن  
نص خاص  

بنٖٖد امثامث عشر 
 يقر امطرفان بقبّمَيا اْ تعديٕت قد يجريَا ىجنس امدِمُ عنٓ بنّد ٍذا امتعاقد 

بنٖٖٖد امرابع عشر 
تختص ىحكيُ امقضاء أدارْ بيجنس امدِمة بامفصه فٓ أْ نزاع ينشأ ىن جراء تنفيذ أِ تفسير بنّد ٍذا امعقد  

بنٖٖٖد اامخاىس عشر 
اذا اخه امطرف امثانٓ اِ اغفه فٓ تنفيذ احد امتزاىاتُ امتعاقديُ يحق منطرف أِل فسخ ٍذا امعقد اِ تنفيذٌ 

عنٓ امحساب ِفٓ كه أحّال يتً ىصادرٌ امتاىين امنَائٓ ِذمك بعد انذارة عنٓ امعنّان ىّضح بَذا امعقد ىع 
 حق امطرف أِل فٓ تحييه امطرف امثانٓ اْ خسارة قد تنحق ىن جراء فسخ امعقد اِ امتنفيذ عنٓ امحساب 

بند امسادس عشر 
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يقر امطرفان بان امعنّان اميّضح بصدر ٍذا امعقد صحيح ِان كافُ أخطارات ِأنذرات اميرسنُ عنيُ تعد ىنتجُ 
ٔثارٍا امقانّنيُ  
امبند امسابع عشر 

يتً تحرير ٍذا امعقد ىن اربع نسخ تسنً امطرف امثانٓ نسخُ ِيحتفظ امطرف أِل بباقٓ امنسخ منعيه بَا عند 
امنزِو 

ىدير امتعاقدات امعاىُ                 ىدير امشئّن امياميُ                            ىدير امشئّن امقانّنيُ 
 

طرف اِل                                                                                                                                                                           
طرف ثان 

 


