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المصطلحات المستخدمة
المصطلح
الهيئة

المقصود به
الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.
المقر الكائن بمبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة

مقر الهيئة

السويس  -طريق العين السخنة  -القطامية القديم  -الكيلو  - 114العين السخنة –
محافظة السويس.
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــس062/3590003 :

مقر الهيئة بالقاهرة
اللوائح والقوانين
العرض
العرض المستوفى
العروض غير المستوفاة
الجهة المستفيدة
الجهة مقدمة العطاء
الشروط

 17شارع هدى شعراوي – باب اللوق – وسط البلد  -القاهرة
لوائح الهيئة والقوانين المصرية والق اررات التشريعية وكافة اللوائح والق اررات الو ازرية
والقواعد التنظيمية المصرية ذات الصلة بالمشروع.
ويقصد به المستندات التي يعدها ويقدمها المستثمر طبقا لكراسة الشروط المواصفات
المعدة من قبل الهيئة بما في ذلك أي مستندات مكتوبة وأي مواد أخرى مقدمة منه .
العرض المستوفى لجميع المتطلبات المذكورة تفصيليا في كراسة الشـروط المواصفات
المعدة من قبل الهيئة.
العروض غير المقبولة فنيا
الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.
مقدم العطاء يمكن أن تكون شركة أو هيئة أو جهة حكومية.
هي الشروط العامة والمالية والمواصفات الفنية لألعمال محل الطرح .
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 .1مقدمة
1.1

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس

هي الهيئة الحكومية المسئولة عن إدارة المنطقة االقتصادية لقناة السويس والتي تمتد على مساحة  461كيلو متر مربع
ويتبعها ستة مواني بحرية وهي منشأة بالقرار الجمهوري رقم ( )35لسنة 2003م والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم

( )2282لسنة 2015م.

1.2

نبذة عن موضوع المناقصة

في إطار دعم الدولة لمنظومة المناطق االقتصادية الخاصة صدر القرار الجمهوري رقم ( )35لسنة 2003م والمعدل بقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم ( )2282لسنة 2015م بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس بهدف إيجاد هيئة

مستقلة قادرة على إقامة وتنمية المنطقة االقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب االستثمارات إليها واقامة المشروعات

الزراعية والصناعية والخدمية القادرة على المنافسة مع مثيالتها في العالم .وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية وذلك من
خالل توحيد سلطات اإلدارة ،وأداء األعمال وفقا ألعلى المستويات العالمية ،وتوفير المرافق والخدمات بأرقى المعايير
والمواصفات الفنية ،وتطبيق النظم والمزايا واإلعفاءات الكفيلة بإطالق طاقات االستثمار والتنمية في كافة المجاالت
االقتصادية واالجتماعية وتوفير القوى البشرية المدربة الالزمة لذلك وتهيئة أفضل مناخ عمل جاذب لالستثمار ،خاصة في

ظل سياسة االنفتاح على العالم التي تنتهجها الدولة كوسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية....

ونظر لحرص الهيئة على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين وجذبهم للعمل داخل المنطقة  -فقد قامت الهيئة بطرح عملية
ا
تقديم خدمات استشارية لتطوير نظم مكافحة الحريق بمناطق ساحة انتظار الشاحنات والمباني الملحقة بالساحة والمبنى
اإلداري بميناء شرق بورسعيد بالمنطقة الشمالية في مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

1.3

الجهات مقدمة العطاء

الجهات المعنية بالمناقصة هي شركات متخصصة في مجال تقديم الخدمات االستشارية وذات خبرة وكفاءة مشهودة في تلك
أعمال االستشارات الواردة بالكراسة ،ويفضل من له  /لهم  -سابقة خبرة في التعامل مع الحكومة والشركات مملوكة للدولة.
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 .2الشروط العامة
2.1

القانون والقواعد الحاكمة

تطبق الهيئة قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ( )83لسنة  2002وتعديالته الصادرة

بالقرار بقانون رقم ( )27لسنة 2015م وتخضع ألحكام اللوائح الخاصة بها ومنها الئحة المشتريات واألعمال بالهيئة وعلى
من يرغب في االطالع أو الحصول على نسخة التفضل بتقديم طلب الى ادارة المشتريات بالهيئة.

2.2

نوع المناقصة

المناقصة عامة وتخضع ألحكام الئحة المشتريات الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.

2.3

كراسة الشروط والمواصفات

على الجهة مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقة ،ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم

اآلتي:



خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخص الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع ومختوم بختم
الجهة مقدمة العطاء.



دفع قيمة شراء الكراسة مقابل إيصال بذلك.

على الجهة مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم الشركة واعادتها مرفقة

بالعرض المقدم منها مع إقرار بأنها درست الشروط والمواصفات جيدا وأنها موافقة على جميع الشروط والمواصفات وملتزمة
بها على أن يكون اإلقرار موقعا ومختوما بختم الجهة مقدمة العطاء.

تعد كراسة الشروط والمواصفات والعرض الفني وكافة المالحق والمكاتبات المتبادلة بين الهيئة والجهة جزء من العقد الذي
سيوقع بين الجهة المسندة وبين الجهة المتعاقدة ومكملة له.

ال يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه المتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الجهة المسندة ذلك كتابتا.

2.4

عنوان مراسالت مقدمي العطاءات

يجب على مقدمي العطاءات أن يقدموا البيانات الخاصة بالعنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد اإللكتروني الخاص بهم التي
سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسالت واإلشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخص المحدد لالستالم ،ويعتبر هذا
العنوان محال مختا ار له وأن كافة المكاتبات والمراسالت التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين

إخطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول واال اعتبرت مراسلتها على هذا العنوان صحيحة ومنتجه
لكافة أثارها القانونية.

2.5

العطاء المنفرد والتحالف

يجوز لكل شركة أن تقدم عطاء واحد فقط إما بمفردها أو تتحالف مع شركات أخرى ،وفى حالة التحالف وعليه أن تخطر
الهيئة كتابيا بأنه تحالف مشترك وأنه ينوى تقديم عطاء كتحالف مشترك وأن يقدم بيانات تفصيلية عن المشاركين في هذا
التحالف كل ذلك قبل تقديم عطائه.

وعليه يتعين أن يوضح في الطلب االسم والعنوان الذي يتم مراسلة التحالف المشترك عليه وممثل التحالف الذي سوف يقوم
بالتعامل مع الهيئة سواء قبل أو بعد ترسيه تلك المناقصة.
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كما يقدم خريطة توضح الهيكل التنظيمي والعالقات البينية مع اعضاء التحالف واالشخاص اآلخرين والشركات األخرى وأن
يقدم تعهد كتابي بعدم تعديل الهيكل حال الترسية على التحالف المقبول إال بموافقة كتابية من الهيئة.

ويشترط في جميع الحاالت عدم اشتراك الشركة المدعوة في أكثر من تحالف أو أن تتقدم بشكل منفرد باإلضافة لتقدمها ضمن

تحالف ،وهو ما يؤدي الستبعاد العطاءين من المناقصة.

2.6

الموافقة على التحالفات

يشترط لكي يتقدم أي تحالف مشترك في المناقصة أن يحصل على موافقة مسبقة بذلك من الهيئة ،وسوف تمنح الهيئة موافقتها
بمحض اختيارها على الطلب المقدم للتجمع المشترك في مدة خمسة أيام عمل من تاريخ اليوم الذي تلقت فيه الهيئة من مقدم
العطاء طلب الموافقة الذي يتضمن المعلومات المذكورة في البند السابق ،وفى حاله عدم رد الهيئة على ذلك الطلب في خالل

مده الخمسة أيام فإن ذلك يعنى أن الطلب قد رفض.

2.7

تقديم العطاءات

تقديم العطاءات في مظروفين منفصلين:
المظروف األول :العرض الفني
 يجب أن يستوفي العطاء جميع الشروط والقواعد الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات واال يعتبر العرضمرفوضا فنيا.

 يجب أن يتم تسليم العطاء قبل موعد جلسة فض المظاريف (في حالة ارساله بالبريد العبرة تكون بتوقيت استالمهوليس بتوقيت ارساله).
سيتبع ذلك تقييم العروض وهو ما قد يتخلله أن تطلب من الشركات استفسارات شفوية أو مكتوبة.

يتم تقييم العروض فنيا وينتهي ذلك الى قرار من لجنة البت بقبول أو برفض العرض.
المظروف الثاني :العرض المالي
يتم فضه في جلسة الحقة تحدد ويخطر بها من اجتازوا التقييم الفني.

سيتبع ذلك الدراسة المالية للعروض ثم مفاوضة الجهة صاحبة أفضل عرض فني  /مالي.

تنتهي االجراءات بالترسية والتعاقد.

يبدأ العد للبرنامج التنفيذي من تاريخ اليوم التالي إلخطار صاحب العطاء الفائز بقبول عطاؤه ماليا.

2.8

سريان مفعول العطاء

يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استالمه
بمعرفة الهيئة وحتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة بكراسة الشروط .واذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد
لفتح المظاريف الفنية فيصبح التأمين المؤقت المودع حق للهيئة دون حاجة إلى إنذار ،أو االلتجاء إلى القضاء ،أو اتخاذ أية

إجراءات ،أو إقامة الدليل على حصول ضرر.

2.2

اللغة المستخدمة

تكتب العروض الفنية والمالية والمراسالت واالستفسارات والوثائق والعقد الذي سيبرم مع الهيئة باللغة العربية.
ويجوز كتابة العرض الفني والعرض المالي باللغتين العربية واإلنجليزية معا ،وعند االختالف في التفسير تكون اللغة العربية
هي اللغة الحاكمة.
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 2.10الجدول الزمني إلجراءات المناقصة
يراعى أن تسير اجراءات المناقصة وفقا للجدول الزمني التالي- :
تاريخ اإلعالن عن المناقصة.

السبت الموافق 2012/12/21م

اخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات.

األثنين الموافق 2020/ 1 /6م

موعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.

األثنين الموافق 2020/ 1 /6م

وفى حالة رغبة أي صاحب عطاء في تقديم عرضه في وقت سابق للتاريخ المحدد يكون عليه مخاطبة الهيئة من خالل
بيانات االتصال المذكورة أعاله .وتحتفظ الهيئة بالحق في تأجيل موعد وتاريخ اإلغالق على أن تقوم بإخطار مقدمي
العطاءات بوقت كافي.
الهيئة لن تلتفت إلى اي عرض يرد إليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.

 2.11تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف
تحدد يوم االثنين الموافق 2020 /1/6م موعدا النعقاد جلسة فض المظاريف الفنية وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظه ار

بمقر الهيئة بمبنى خدمة المستثمرين بالعين السخنة – محافظة السويس.

يجوز أن يحضر مندوبا عن الجهة مقدمة العطاء جلسة فض المظاريف على أن يكون مفوضا بخطاب معتمد.

 2.12مدة سريان العطاء

يجب أال تقل مدة االرتباط بالعرض المقدم  20يوم اعتبا ار من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية ،وعند انقضاء مدة سريان
العطاء قبل الترسية يجوز لمقدمه استرداد التأمين االبتدائي ،وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول .فإذا لم

يطلب مقدم العطاء ذلك اعتُبِر قابال الستمرار مدة سريان االرتباط بعطائه إلى أن يصل للهيئة إخطار منه لسحب التأمين
وعدولة عن عطائه.

 2.13مدة التعاقد

يجب أن تراعى الجهة مقدمة العطاء أن مدة التعاقد هي الفترة المخططة لتقديم الخدمات المطلوبة.

 2.14التنازل والتعاقد من الباطن

ال يجوز للجهة المتعاقدة أن تتنازل عن العقد– كله أو جزء منه –ألي شخص آخر طبيعي أو اعتباري وفي حالة حدوث ذلك
يحق للهيئة اتخاذ كافة اإلجراءات التي يكفلها العقد والئحة المشتريات والقواعد التي تقررها الهيئة.
ولكن يحق للجهة المتعاقدة أن تسند أعماال من الباطن ألي شخص آخر طبيعي أو اعتباري وذلك مع عدم االخالل بمسئولية
مقدم العطاء عن التزاماته تجاه الهيئة.

 2.15التأمين

التأمين االبتدائي
التأمين االبتدائي وقدره  5000جنيه مصري (فقط خمسة ألف جنيه مصري ال غير) ويرفق بالعرض الفني.
يكون التأمين باسم الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس إما نقدا أو بشيك مصرفي أو معتمد من المصرف
المسحوب عليه أو بخطاب ضمان بنكي غير مقترن بأي شروط أو تحفظات وغير قابل لإللغاء وساري لمدة أربعة أشهر
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من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية على أن يكون البنك الصادر منه خطاب الضمان لم يتعد حد إصدار خطابات
الضمان المقررة من البنك المركزي.

التأمين النهائي
على مقدم العطاء المقبول أن يودع في فترة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي إلخطاره بقبول عطائه تأمينا نهائيًّا

يعادل ( )%5من قيمة العطاء المقبول.

 واذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائي في المهلة المحددة يحق للهيئة إلغاء العقد دون الحاجة
التخاذ أية إجراءات قانونية ،ويصبح التأمين االبتدائي في جميع الحاالت من حق الهيئة .كما يكون لها الحق أن

تخصم قيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور ،وذلك كله مع

عدم اإلخالل بحقها في الرجوع عليه قضائيًّا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطرق اإلدارية.

 يرد التأمين االبتدائي إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بعد انقضاء ثالثون يوما من تاريخ انتهاء مدة سريان
العطاء ،أو بعد سداد التأمين النهائي من قبل صاحب العطاء المقبول وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ تقديمه

لطلب االسترداد.

 ال تدفع جهة االسناد فوائد على التأمين.

 2.16تجزئة المناقصة

المناقصة كال وال تقبل التجزئة ويتم الترسية على الشركة صاحبة أقل العطاءات في إجمالي قيمة العرض وفقا للدراسة المالية
التي يتم إجراؤها على العروض المقبولة فنيا.

 2.17االستفسارات الفنية

في حالة إذا ما وجد أحد مقدمي العطاءات أي تعارض أو خطأ أو نقص بكراسة الشروط أو إذا كان لديه أي استفسار أو

رغبة لالستعالم عن كراسة الشروط يكون عليه إخطار السيد المهندس  /محمد خليل كامل مدير عم اإلدارة الهندسية بميناء
شرق بورسعيد  -كتابيا ،وستقوم الهيئة بالرد على تلك األسئلة في صورة ملحق إضافي ويؤخذ في االعتبار إصداره وتوزيعه
على كل المتقدمين.
يجب توجيه االستفسارات ألي من ممثلي الهيئة بالقطاع الشمالي وذلك من خالل السيد المهندس  /محمد السيد نور وفق
البيانات اآلتية- :
اسم الشخص المسئول

السيد المهندس  /محمد السيد نور الدين

المسمى الوظيفي

مهندس ميكانيكا

هاتف محمول

01287200542

البريد االلكتروني

Mohamed.khalil@sczone.eg

 2.18تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف
الهيئة لن تلتفت إلى اي عرض يرد إليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.
ستقوم الهيئة بفتح مظاريف العطاءات في حضور مقدمي العطاءات اللذين يقررون الحضور أو َمن ينوب عنهم بموجب
تفويض كتابي لحضور جلسات فتح المظاريف في الوقت والتاريخ والمكان المذكورين في البرنامج الزمني أعاله وعلى ممثلي
مقدمي العطاءات الحاضرين أن يوقعوا إلثبات حضورهم وسيتم فتح التغليف الخارجي وفض المظروف الفني في جلسة فض
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المظاريف الفنية والتأكد من استكمال العطاء وااللتزام بمستندات العطاء .وستقوم الهيئة بإعداد محضر لوقائع جلسة فتح
مظاريف العطاءات الفنية بما في ذلك المعلومات التي سيفصح عنها للحاضرين طبقا لمتطلبات هذا البند.

 2.12التقييم الفني

ستقوم الهيئة قبل إجراء أي تقييم مفصل للعطاءات بفحص العطاءات التي قدمت وتحديد ما إذا كانت كل المعايير األساسية
المحددة في كراسة الشروط والمواصفات قد تم الوفاء بها.
ويجوز للهيئة (ووفق تقديرها المطلق) أن تطلب استيفاء واستيضاح ما غمض من أمور فنية واستكمال المستندات الناقصة من

الم َّ
قدم من أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بينهم ويتعين أن يكون
العرض الفني ُ
هذا الطلب واستجابة مقدم العطاء كتابيا وال يؤدى إلى أي تغيير جوهري في مضمون العطاء أو القيم والواردة بالعرض المالي.
يعتمد التقييم الفني على القبول أو الرفض لكل بند من بنود العطاء على حدة.

 2.20جدول المحددات الخاصة بالتقييم الفني
مسلسل

درجة البند

بنود التقييم الرئيسية
الكيان القانوني.

مقدم
الخدمة

حجم األعمال الحالي لمقدم الخدمة واستق ارره في السوق خالل السنوات الثالث الماضية
من خالل ميزانيات األعوام الثالثة معتمدة من جهات االختصاص.

8

سابقة الخبرة في تنفيذ مشروعات مماثلة.
جودة وتكامل خطة العمل .

5

خطة

مدى تفهم المتطلبات.

5

العمل

تقييم الحل الفني ،وجودته.

10

منهجية التنفيذ والخطة الزمنية للتنفيذ.

10

الكوادر البشرية (والخبرات الفنية ومهارات ومؤهالت فريق العمل).

30

التنفيذي

الكلية

8

24

الجانب

الدرجة

إجمالي النقاط الفنية

40

30

30
100

وستقوم الهيئة بتقييم العروض الفنية وفقا لعناصر جدول تقييم العروض .وتقبل فقط العطاءات التي تحصل في التقييم الفني
على  %75فأكثر من مجموع النقاط الفنية دون أدني التزام على الهيئة في ابداء اسباب التقييم وكذا القبول والرفض للعطاءات
المقدمة.
ويجدر التنويه أن ال عرض قد يتم رفضه لعدم تمكن اللجنة الفنية من التقييم أو لعدم االلتزام بالشروط وذلك ألسباب متعددة

من بينها- :


عدم وجود أي مستندات من المرفقات المطلوبة.



عدم االلتزام بتقديم بيانات الشركة على النماذج الموجودة بالكراسة.
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عدم النص على إمكانية تنفيذ جميع االلتزامات المذكورة بالكراسة والمسئولة عنها الجهة مقدمة العطاء.

 2.21فض المظاريف المالية

ستقوم الهيئة فور االنتهاء من تقييم العطاءات الفنية بإخطار مقدمي العطاءات كتابيا بما إذا كانت عطاءتهم الفنية تعتبر
مستوفية ومقبولة او مرفوضة ،كما يتضمن هذا اإلخطار أيضا دعوه مقدمي العطاءات المقبولة فنيا لفتح العطاءات المالية.
وسيتم أتباع ذات الخطوات السابق أتباعها بجلسة فض المظاريف الفنية.

 2.22التقييم المالي

أساس التقييم المالي من جانب الهيئة سيكون باستخدام القيمة المالية المقدمة والتي ستسددها عن العملية ككل كأساس للتقييم
المالي .وسيتم التقييم فقط للعطاءات التي قبلت فنيا.

وسيتم التقييم المالي في ضوء القيمة التي ستسددها الهيئة والتي يتضمنها العرض المالي مع األخذ في االعتبار النقاط الفنية
الحاصلة عليها كل شركة والشروط المالية المقدمة مع كل عطاء.

 2.23طريقة التقييم المالي

في حالة ما إذا كان قيمة أقل العطاءات أقل من القيمة التقديرية للمناقصة والموضوعة من قبل الهيئة ،فيعتبر هذا العطاء
فائ از ،وستقوم الهيئة بأخطار صاحب هذا العطاء بالترسية عليه.

 2.24مدة تنفيذ العملية

 مدة تنفيذ العملية شهرين (ستون يوما) من تاريخ اصدار االسناد.

 2.25توقيع العقد

تصدر الهيئة خطاب ترسية ويسلم لمن ترسو عليه المناقصة أو إخطاره به بموجب خطاب موصى بعلم وصول ،وعليه أن
يتقدم للهيئة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ استالمه لإلخطار للتوقيع على العقد ،وفي حالة عدم تنفيذ امر االسناد أو عدم
التوقيع على العقد يحق للهيئة إلغاء الترسية ومصادرة التأمين وال يحق له الرجوع على الهيئة في هذا الشأن ،أما إذا كان

التأخير ألسباب ترجع للهيئة فتحسب المدة المذكورة من تاريخ إخطاره بجاهزية العقد للتوقيع.

 2.26تعديل المدد واألعمال
للهيئة الحق في أي وقت من األوقات خالل مدة العقد أن تعدل في األعمال والمدد سواء بالزيادة أو بالنقص في حدود %25
(خمسه وعشرون في المائة) وبنفس السعر المقدم من صاحب العطاء الراسي عليه المناقصة مع تسوية اإلجمالي تبعا لذلك
ويعتبر مقدم العطاء موافقا على هذا الشرط بمجرد تقديم عطائه ،وليس له الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

 2.27حرية الهيئة في اإللغاء والتعديل

للهيئة حرية التصرف في أي وقت سابق لتاريخ وموعد فض المظاريف الفنية أن ترسل إشعا ار كتابيا لمقدمي العطاءات
باآلتي :


إلغاء أو تغيير االجراءات الواردة بكراسة الشروط .



إلغاء ،إضافة ،تعديل كل أو جزء من كراسة الشروط .



مد فترة وتاريخ موعد لجنة فض المظاريف الفنية.
اإلدارة العامة للمشتريات

كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة رقم ( )14لسنة 2020/2019

أم – نسخة رقم / 11 - 2019/12/16– 1.0

27

التداول  :بين االطراف

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg

 2.28مسئولية الهيئة عن تكاليف العطاءات
في جميع األحوال ال تكون الهيئة مسئوله أمام أي مقدم عطاء عن أي تكاليف أو مصاريف أو خسائر أو أضرار قد يتكبدها
في إعداد عطائه أو في إجراء المفاوضات الالحقة المرتبطة بالعطاء أو االتفاق وال تضمن أو تلتزم الهيئة بأي وجه من الوجوه

بأن ترسي المشروع ألى متناقص يستجيب لهذا العطاء مهما كانت محتويات العطاء المقدم منه ومدى أفضليتها بالنسبة إلى
ما قد يقدم من عطاءات من متناقصين آخرين  ،ويقبل ويوافق مقدمو العطاءات على االلتزام بكل القواعد والشروط المنصوص
عليها في كراسة الشروط والمواصفات ومستندات العطاء ويقبلون ق اررات الهيئة كق اررات نهائية في عم ــلية الطرح والترسية،

ويحق للهيئة إلغاء وسحب الطرح دون إعالن عن ترسية المشروع وفقا فقط إلرادة الهيئة منفردة وبصرف النظر عن العطاءات
التي قد يتم أو تم تقديمها ،وذلك كله دون ادنى مسئولية على الهيئة تجاه أي شخص قد حصل على كراسة الشروط أو تقدم
أو سيقدم العطاء.

 2.22التنازل عن العقد
ال يجوز للجهة المتعاقدة أن تتنازل عن العقد– كله أو جزء منه –ألي شخص آخر طبيعي أو اعتباري إال بعد الحصول على
موافقة مسبقة من الهيئة دون االخالل بمسئولية مقدم العطاء عن التزاماته تجاه الهيئة ،وفي حالة حدوث ذلك يحق للهيئة

اتخاذ كافة اإلجراءات التي يكفلها العقد والئحة المشتريات والقواعد التي تقررها الهيئة.

 2.30اإلخالل بشروط التعاقد

في حالة اإلخالل بشروط التعاقد فإنه يحق للهيئة فسخ العقد ،أو سحب العمل من َمن ترسو عليه المناقصة وتنفيذه على
حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويصبح التأمين النهائي من حق الهيئة ،كما يكون لها الحق أن
ستحق لمن ترسو عليه المناقصة لديها.
تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تُ َ
وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى ،أيا كان سبب االستحقاق دون الحاجة إلى
اتخاذ أية إجراءات قضائية ،وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق
اإلداري.

 2.31فسخ العقد تلقائيا
يفسخ العقد تلقائيا قبل انتهاء مدته دون ابداء اية اعتراضات من المتعاقد ،ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في
الحاالت اآلتية- :

 )1إذا ثبت أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التالعب في تعامالته مع الهيئة أو حصوله على
العقد.
 )2إذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

 2.32فسخ العقد قبل انتهائه

بخالف الحاالت التي ينقضي فيها العقد تلقائيا يكون للهيئة الحق في فسخ العقد قبل انتهاء مدته دون اعتراض من المتعاقد
ودون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية في الحاالت اآلتية:
 )1إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من االلتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط.
 )2في حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في البدء بتنفيذ العقد.
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ويترتب على الفسخ في الحاالت السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التأمين النهائي لصالح الهيئة ،ولها الحق في تحميل المتعاقد
بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخ ،وحقها في مطالبته بالتعويض ،ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد

لدى الغير أو الجهات اإلدارية األخرى.

 2.33االلتزام بالقوانين

يلتزم من ترسو عليه المناقصة بكافة القوانين المصرية السارية وقت إبرام العقد وما يرد عليها من تعديالت مستقبلية
واالستجابة لكافة متطلبات الهيئة والجهات الحكومية األخرى ذات الصلة.

 2.34فض المنازعات

تطبق أحكام قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ( )83لسنة  2002وتعديالته الصادرة

بالقرار بقانون رقم ( )27لسنة 2015م في المنازعات التي تنشأ حول تنفيذ أو تفسير أي بند من بنود التعاقد المزمع إبرامه مع
الراسي عليهم المناقصة.
في حالة فشل التفاوض فأن التعاقد يحكمه القانون المصري وتختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في النزاع.

 2.35شروط وأحكام أخرى

 يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع واذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي مالحظة خاصة
بالنواحي الفنية فيجب إثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.

 لن يلتفت إلى أي ادعاء من مقدم العطاء لوجود خطأ في العطاء المقدم منه أيًّا كان هذا الخطأ إذا ما تقدم هذا االدعاء
بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
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 .3االعمال المطلوبة
 3.1الوصف العام للمشروع
أوال- :ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد

 تقع ساحة الشاحنات على الطريق الشرياني الرئيسي لميناء شرق بورسعيد على مساحة تقدر بحوالي  162ألف مترمربع.

 تتسع الساحة لحوالي  472شاحنة بواقع ( )440شاحنة و ( )32شاحنة مبردة. يوجد بالساحة مبني لألنشطة التجارية يتكومن من: عدد ( )8محل.

 عدد ( )1كافيتريا.
 عدد ( )1مسجد.
 مبني اإلدارة والمطافئ مكون من طابقين: الدور األرضي عبارة عن مكاتب.
 الدور األول يحتوي على (سكن الجنود – حمامات – اوفيس).

 مبني الورش مكون من: عدد ( )4ورشة.
 حمامات
 اوفيس

 خزان مياه ارضي سعة  1000متر مكعب ومقسم على ثالثة قطاعات بالتساوي باإلضافة الي وجود قطاع خاصبالطلمبات وذلك الستخدامه الستعاضة الضغط بالشبكة األساسية بالميناء ويبعد الخزان حوالي  1.5كم عن الساحة.

ثانيا- :المبني اإلداري لميناء شرق بورسعيد

 يقع المبني داخل ميناء شرق بورسعيد وبجوار ساحة انتظار الشاحنات وتبلغ مساحة المبني حوالي  950متر مربعوالمبني مكون من طابقين:
 الدور األرضي يحتوي على عدد ( )10مكاتب  +غرف امن  +حمامات  +اوفيس  +مطبخ.
 الدور األول يحتوي على عدد ( )16مكتب شامل االوفيس وحمام.

3.2



نطاق االعمال المطلوبة

المطلوب تقديم عطاء متكامل ألنشاء نظم مكافحة الحريق بـ (ساحة انتظار الشاحنات – المبني االداري) بميناء
شرق بورسعيد طبقا لألعمال المطلوب ادراجها والمفصلة بهذه الكراسة وما يستجد عليها طبقا للمخطط المقدم من
االستشاري الذي توافق عليه الهيئة.



إعداد تصميم كامل طبقا لما يتم اعتماده في الموقع العام من الجهة المالكة تصميما كامال من أعمال الكهرو
ميكانيكية واالعمال المعمارية واالنشائية وكل ما يلزم إلنهاء المشروع واعداد كراسة المواصفات العامة والفنية وقوائم
الفئات والكميات والمقايسة التقديرية والرسومات التصميمية والتفصيلية الالزمة لطرح االعمال على المقاولين كال
اإلدارة العامة للمشتريات
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علي حدى للمناطق االتية (ساحة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد – المباني الملحقة بالساحة – لغرفة
المضخات والخزان – للمبني اإلداري لميناء شرق بورسعيد).



وتعتبر الشروط والمواصفات الواردة بالكود المصري الخاص بأسس واشتراطات تنفيذ نظم مكافحة الحريق والكود
المصري لتصميم وتنفيذ المنشئات واالساسات وأعمال مياه الشرب والصرف الصحي والمواصفات الخاصة بالهيئة

3.3

العامة للطرق والكباري أساس التصميم والتنفيذ مالم يذكر خالف ذلك ص ارحا وبأذن كتابي من مهندسي الهيئة.

االعمال المطلوب ادراجها في اعداد نظم مكافحة الحريق لكل مشروع على حدي- :

أوال :ساحة انتظار الشاحنات والمباني الملحقة بها- :

 -1تصـ ــميم كامـ ــل لشـ ــبكة مكافحـ ــة حريـ ــق لكافـ ــة قطاعـ ــات السـ ــاحة والمبـ ــاني (شـ ــبكة خارجيـ ــة للسـ ــاحة وشـ ــبكة إطفـ ــاء
داخلي ـ ــة وخارجيـ ـ ــة للمبــ ــاني الملحقـ ـ ــة بالسـ ـ ــاحة) طبق ـ ــا الشـ ـ ــتراطات الكـ ـ ــود المصــ ــري للحريـ ـ ــق وكـ ـ ــل مــ ــا يلـ ـ ــزم مـ ـ ــن
أعمال بما يحقق اشتراطات الحماية المدنية.

 -2إعـ ــداد تصـ ــميم كامـ ــل لكافـ ــة االعمـ ــال (المعماريـ ــة – االنشـ ــائية – الكهـ ــرو ميكانيكيـ ــة) وكـ ــل مـ ــا يلـ ــزم مـ ــن أعمـ ــال
لنهو المشروع علي أكمل وجه لطرحة على المقاولين.
 -3ويشـ ـ ـ ــمل التصـ ـ ـ ــميم االتـ ـ ـ ــي (ك ارسـ ـ ـ ــة الشـ ـ ـ ــروط والمواصـ ـ ـ ــفات الفنيـ ـ ـ ــة – جـ ـ ـ ــدول الفئـ ـ ـ ــات والكميـ ـ ـ ــات – الرسـ ـ ـ ــومات
التص ـ ــميمية والتفصـ ـ ــيلية  -المقايسـ ـ ــة التقديري ـ ــة – االعمـ ـ ــال الحسـ ـ ــابية لشـ ـ ــبكة الحري ـ ــق – الجـ ـ ــدول الزمنـ ـ ــى) وكـ ـ ــل
ما يلزم لنهو المشروع علي أكمل وجه لطرحه على المقاولين.
 -4اع ـ ــداد تص ـ ــميم لنظ ـ ــام اطف ـ ــاء تلق ـ ــائي وي ـ ــدوي لكاف ـ ــة االدوار وي ـ ــتم تحدي ـ ــد ن ـ ــوع نظ ـ ــام االطف ـ ــاء التلق ـ ــائي (غ ـ ــاز –
ميـ ــاه) المطبـ ــق حسـ ــب االشـ ــغاالت الموجـ ــودة بـ ــالحيز باإلضـ ــافة الـ ــي تصـ ــميم كـ ــل مـ ــا يلـ ــزم لمسـ ــالك الهـ ــروب مـ ــن
(ابواب مقاومة للحريق)

 -5إمكانيـ ـ ــة ال ـ ـ ـربط بـ ـ ــين شـ ـ ــبكة اإلنـ ـ ــذار للسـ ـ ــاحة والمبـ ـ ــاني وغرفـ ـ ــة المضـ ـ ــخات وشـ ـ ــبكة االنـ ـ ــذار بـ ـ ــالمبني اإلداري ان
أمكن.
 -6عل ـ ــى االستش ـ ــاري عم ـ ــل معاين ـ ــة للخـ ـ ـزان األرض ـ ــي الموج ـ ــود بالمينــ ــاء ود ارس ـ ــة م ـ ــدي إمكانيــ ــة اس ـ ــتخدامه بشــ ــبكة
الحريـ ــق الم ـ ـراد تصـ ــميمها وتنفيـ ــذها مـ ــع تقـ ــديم تقريـ ــر فنـ ــي عـ ــن حالـ ــة الخ ـ ـزان وغرفـ ــة الطلمبـ ــات الملحقـ ــة بـ ــه وفـ ــي

حالـ ــة أمكانيـ ــة االسـ ــتخدام يـ ــتم ادراج أعمـ ــال رفـ ــع كفـ ــاءة واعـ ــادة تأهيـ ــل الخــ ـزان وغرفـ ــة الطلمبـ ــات ضـ ــمن أعمـ ــال
شبكة الحريق الخاصة بساحة انتظار الشاحنات.

 -7علـ ـ ــى االستشـ ـ ــاري عمـ ـ ــل معاينـ ـ ــة لشـ ـ ــبكة انـ ـ ــذار الحريـ ـ ــق الموجـ ـ ــودة حاليـ ـ ــا ومـ ـ ــدي مطابقتهـ ـ ــا الشـ ـ ــتراطات الكـ ـ ــود
المصـ ـ ــري واشـ ـ ــتراطات الحمايـ ـ ــة المدنيـ ـ ــة واعـ ـ ــداد تقريـ ـ ــر كامـ ـ ــل موضـ ـ ــح بـ ـ ــه (مكونـ ـ ــات الشـ ـ ــبكة – الحالـ ـ ــة الفنيـ ـ ــة
الحالي ـ ــة للشـ ـ ــبكة) وفـ ـ ــي حالـ ـ ــة احتيـ ـ ــاج شـ ـ ــبكة اإلنـ ـ ــذار الحاليـ ـ ــة الـ ـ ــي رفـ ـ ــع كفـ ـ ــاءة او أي أعمـ ـ ــال إضـ ـ ــافية حسـ ـ ــب

اش ـ ــتراطات الك ـ ــود المص ـ ــري واش ـ ــتراطات الحماي ـ ــة المدني ـ ــة ي ـ ــتم ادراج تل ـ ــك االعم ـ ــال (مواص ـ ــفات – مخطط ـ ــات -
 ...ال ـ ــخ) ض ـ ــمن أعمـ ـ ــال ش ـ ــبكة الحريـ ـ ــق الخاص ـ ــة بسـ ـ ــاحة انتظ ـ ــار الشـ ـ ــاحنات والمب ـ ــاني المرفقـ ـ ــة بالس ـ ــاحة كـ ـ ــال
هلي حدي.
 -8عمل خطة إخالء معتمدة.

ثانيا :المبني اإلداري لميناء شرق بورسعيد- :

 -1تصـ ــميم كامـ ــل لشـ ــبكة مكافحـ ــة حريـ ــق لكافـ ــة قطاعـ ــات المبنـ ــي طبقـ ــا الشـ ــتراطات الكـ ــود المصـ ــري للحريـ ــق وك ـ ــل
ما يلزم من أعمال بما يحقق اشتراطات الحماية المدنية.
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 -2إعـ ــداد تصـ ــميم كامـ ــل لكافـ ــة االعمـ ــال (المعماريـ ــة – االنشـ ــائية – الكهـ ــرو ميكانيكيـ ــة) وكـ ــل مـ ــا يلـ ــزم مـ ــن أعمـ ــال
لنهو المشروع علي أكمل وجه لطرحة على المقاولين.

 -3اعـ ــداد تصـ ــميم ألنظمـ ــة اطفـ ــاء تلقـ ــائي ويـ ــدوي لكافـ ــة االدوار والمخـ ــازن ويـ ــتم تحديـ ــد نـ ــوع نظـ ــام االطفـ ــاء التلقـ ــائي
(غ ـ ــاز – ميـ ـ ـاه) المطب ـ ــق حس ـ ــب االش ـ ــغاالت الموج ـ ــودة ب ـ ــالحيز باإلضــ ــافة الــ ــي تصــ ــميم كــ ــل م ـ ــا يل ـ ــزم لمس ـ ــالك
الهروب من (ابواب مقاومة للحريق ......الخ).
 -4ويش ـ ــمل التص ـ ــميم االت ـ ــي (ك ارس ـ ــة الش ـ ــروط والمواص ـ ــفات العام ـ ــة –ك ارس ـ ــة الش ـ ــروط والمواص ـ ــفات الفني ـ ــة – ج ـ ــدول
الفئ ـ ـ ــات والكمي ـ ـ ــات – الرس ـ ـ ــومات التص ـ ـ ــميمية والتفص ـ ـ ــيلية  -المقايس ـ ـ ــة التقديري ـ ـ ــة – االعم ـ ـ ــال الحس ـ ـ ــابية لش ـ ـ ــبكة
الحريق) وكل ما يلزم لنهو المشروع علي أكمل وجه لطرحه على المقاولين.
 -5علـ ـ ــى االستشـ ـ ــاري عمـ ـ ــل معاينـ ـ ــة لشـ ـ ــبكة انـ ـ ــذار الحريـ ـ ــق المجـ ـ ــودة حاليـ ـ ــا ومـ ـ ــدي مطابقتهـ ـ ــا الشـ ـ ــتراطات الكـ ـ ــود
المصـ ـ ــري واشـ ـ ــتراطات الحمايـ ـ ــة المدنيـ ـ ــة واعـ ـ ــداد تقريـ ـ ــر كامـ ـ ــل موضـ ـ ــح بـ ـ ــه (مكونـ ـ ــات الشـ ـ ــبكة – الحالـ ـ ــة الفنيـ ـ ــة
الحالي ـ ــة للشـ ـ ــبكة) وفـ ـ ــي حالـ ـ ــة احتيـ ـ ــاج شـ ـ ــبكة اإلنـ ـ ــذار الحاليـ ـ ــة الـ ـ ــي رفـ ـ ــع كفـ ـ ــاءة او أي أعمـ ـ ــال إضـ ـ ــافية حسـ ـ ــب

اش ـ ــتراطات الك ـ ــود المص ـ ــري واش ـ ــتراطات الحماي ـ ــة المدني ـ ــة ي ـ ــتم ادراج تل ـ ــك االعم ـ ــال (موص ـ ــفات – مخطط ـ ــات -
 ...الخ) ضمن أعمال شبكة الحريق الخاصة بالمبني اإلداري لميناء شرق بورسعيد.
 -6عمل خطة إخالء معتمدة.

3.4

أعمال إضافية والتزامات االستشاري- :

 -1على االستشاري أداء الخدمات المتعلقة بالمشروع وطبقا لما جاء بنطاق االعمال في نطاق االلتزامات التالية:


بذل المهارة والعناية الالزمة والحرص على أداء التزاماته وفقا للعقد.



االلتزام بأداء جميع االعمال المهنية الالزمة للمشروع وتنفيذها وفقا ألعلي المستويات وبالكيفية واالسلوب المتعارف
عليهما مهنيا كما يلتزم بدراسة المشروع وحجم عناصره المختلفة بما يتفق مع متطلبات الهيئة اخذا في االعتبار

تحقيق هذه المتطلبات في حدود الزمن المتفق عليه.


في حالة اختالف أو عدم وجود لوحات ألي من أجزاء المشروع موضوع الطرح يتم الرفع من قبل االستشاري واعداد
اللوحات ( )AutoCADبما يتناسب مع رؤية المشروع وتقديم اللوحات للهيئة مطبوعة والكترونية.



االلتزام بأداء كافة الخدمات االستشارية وفقا للعقد وبما يحقق مطالب الهيئة ويتحمل االستشاري مسئولية أي ضرر



يلتزم المكتب االستشاري بتجميع كافة البيانات اختبارات التربة بمعرفته وعلى نفقته دون ادنى تحمل للمسئولية على

يحدث نتيجة ألداء االعمال أو خطأ في التصميم موضوع التعاقد وال تعفى موافقة الهيئة االستشاري من المسئولية.

الهيئة ويمكن للهيئة أن تقوم بتوفير أي بيانات قد تتوفر لديها.


يلتزم مقدم الخدمة االستشارية في حالة احتياج المتقدمين للعطاء إلى جلسة استفسارات الحضور والرد على
استفسارات المقاولين واعداد محضر بذلك على أن يتم إثبات كل سؤال ومقدمه والرد عليه.



يلتزم االستشاري بتقديم عشر نسخة ورقية ( )10وعدد ( )5نسخ الكترونية  CDمن كل الوثائق المطلوبة منه

والخرائط وأعمال المسح والكروكيات .......الخ مختومة وموقعة من قبل االستشاري.


يلتزم االستشاري بالحصول على موافقة واعتماد الجهات المختصة (الحماية المدنية  ....الخ) على التصاميم
وجميع المستندات المطلوبة وتنفيذ جميع المالحظات الصادرة من تلك الجهات والالزمة لنهو االعمال والحصول
على الموافقات بدون ان تتحمل الهيئة أي تكلفة اضافيه عن مبلغ التعاقد.



بالنسبة للتصاريح يتم إتباع اللوائح المنظمة لذلك من قبل الشرطة واألمن العام والحماية المدنية والقوات المسلحة
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يتم التعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية بناء على خطاب التوصية الصادر من الهيئة العامة للمنطقة
االقتصادية لقناة السويس للمكتب االستشاري دون أدنى تحمل للمسئولية إداريا وماليا على الهيئة العامة للمنطقة

3.5

االقتصادية لقناة السويس.

أسلوب السداد

 .1ستتم المحاسبة وسداد قيمة العقد بالعملة المحلية (بالجنيه المصري).
 .2تسدد قيمة العقد طبقا لشروط الدفع التالية:


( )% 20بعد تقديم االستشاري تقرير تجميع وتحليل كافة المعلومات والبيانات والرسومات موضوع الطرح الخ....

والتقرير الفني عن الخزان والحالة الفنية لشبكات اإلنذار الالزمة إلعداد المخطط العام لتطوير شبكات منظومة
مكافحة الحريق واالنذار لساحة انتظار الشاحنات والمباني اإلدارية الملحقة بها والمبني اإلداري لميناء شرق بورسعيد


( )%30بعد تقديم االستشاري (كراسة الشروط والمواصفات العامة والفنية وقوائم الكميات والرسومات التفصيلية
التصميمية والحسابات الهيدروليكية للشبكات) االبتدائية لمنظومة الحريق و(اإلنذار ان وجد) لساحة انتظار
الشاحنات والمباني اإلدارية الملحقة بها والمبني اإلداري لميناء شرق بورسعيد وكافة المستندات الالزمة ال عمال

طرح المشروع واعتمادها من ادارة الهيئة.


( )% 50بعد تقديم االستشاري (كراسة الشروط والمواصفات العامة والفنية وقوائم الكميات والرسومات التفصيلية
التصميمية والحسابات الهيدروليكية للشبكات والمقايسة التقديرية) النهائية لمنظومة الحريق (واالنذار ان وجد) لساحة
انتظار ا لشاحنات والمباني اإلدارية الملحقة بها والمبني اإلداري لميناء شرق بورسعيد وكافة المستندات الالزمة
ألعمال طرح المشروع واعتمادات االدارة العامة للحماية المدنية للمشروع واعتمادها من ادارة الهيئة.

3.6


طريقة تقديم مستندات الطرح
يتم تقديم مستندات الطرح على أربع أجزاء منفصلة كالتالي:

 -1كراسة الشروط والمواصفات العامة والفنية وقوائم الكميات والرسومات التفصيلية التصميمية والحسابات الهيدروليكية
للشبكات والمقايسة التقديرية) لمنظومة الحريق و(اإلنذار ان وجد) لساحة انتظار الشاحنات.

 -2كراسة الشروط والمواصفات العامة والفنية وقوائم الكميات والرسومات التفصيلية التصميمية والحسابات الهيدروليكية
للشبكات والمقايسة التقديرية) لمنظومة الحريق و(اإلنذار ان وجد) للمباني الملحقة بالساحة.
 -3كراسة الشروط والمواصفات العامة والفنية وقوائم الكميات والرسومات التفصيلية التصميمية والحسابات الهيدروليكية
للشبكات والمقايسة التقديرية) لمنظومة الحريق و(اإلنذار ان وجد) لغرفة المضخات والخزان.

 -4كراسة الشروط والمواصفات العامة والفنية وقوائم الكميات والرسومات التفصيلية التصميمية والحسابات الهيدروليكية

3.7

للشبكات والمقايسة التقديرية) لمنظومة الحريق و(اإلنذار ان وجد) للمبني اإلداري لميناء شرق بورسعيد.

أسلوب التراسل الرسمي أثناء تنفيذ المشروع

بعد ترسية االعمال والبدء في تنفيذ أعمال االستشارات يتم عقد اجتماع لبدء األعمال يحضره كافة األطراف المعنية بالمشروع،
ويحدد به أسلوب التراسل  /الجهات المعنية بالتراسل  /نماذج التراسل المقررة ،وكذلك كافة المطالب من كافة الجهات ،بما

يحقق سرعة االستجابة وتدفق المعلومات وطبقا للخطة الزمنية للمشروع.
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 .4محتويات المظروف الفني
يكتب على المظروف الفني اآلتي:

المناقصة العامة رقم ( )14لسنة 2020/2019
عملية تطوير نظم مكافحة الحريق

بمناطق ساحة انتظار الشاحنات والمباني الملحقة بالساحة والمبنى اإلداري
بميناء شرق بورسعيد بالمنطقة الشمالية

)"

عطاء شركة "(

"العرض الفني"

يجب على مقدمي العطاءات الفنية التوقيع على كل صفحه من األصل من المفوض من قبل الشركة.
يجب أن تبدأ العروض بصفحة المحتويات التي تحدد أرقام صفحات األقسام المختلفة للعرض ،وتكون صفحات العرض

مطبوعة على جهة واحدة فقط وبمقاس ( ،A4التنسيق التلقائي للهوامش بنظام مايكروسوفت اوفيس) ما لم تحتوي تلك
الصفحات على كتالوجات أو أي بيانات فنية تحتاج لمقاس أوراق مختلف والتي يجب أال يتجاوز حجمها مقاس  A3ويجب

أن يغطى العرض البنود المطلوبة بشكل كامل متضمناَ المعلومات التفصيلية المطلوبة بكراسة الشروط.
يحتوي المظروف الفني المقدم من الجهة مقدمة العطاء على البنود اآلتية:
 .1بيانات الجهة مقدمة العطاء.

 )2التنفيذ على الحساب وغرامات التأخير.

 )3شروط السداد والدفعات المقدمة.

 )4العروض الفنية لألعمال.

 )5المرفقات.

 )6وثائق قانونية وادارية للتحالفات

 على الجهة مقدمة العطاء االلتزام والحفاظ على الترتيب أعاله مع وضع فواصل بين كل بند من بنود المظروف وذلك
لتسهيل عملية التفريغ والتقييم اختصا ار للوقت والمجهود.
 تقدم العطاءات باللغة العربية مع إمكانية استخدام اللغة االنجليزية للمصطلحات الفنية.
 يجب ترقيم كل األوراق في محتويات العرض بما فيها الغالف والفواصل.

 4.1بيانات الجهة مقدمة العطاء
 .1التعريف بالجهة مقدمة العطاء

 تذكر بيانات الجهة مقدمة العطاء من خالل ملء نموذج التعريف بالشركة.
 من حق لجنة البت استبعاد الشركات التي ال تقوم بتقديم نموذج البيانات كامل ومعتمد ومختوم بخاتم الشركة.
 ال يعتد بأي تحالف ما لم يتم ملء نموذج البيانات المذكور وادراج صورة اتفاق التحالف ضمن المرفقات.

 البد من ذكر الهيكل التنظيمي للشركة مقدمة العطاء مع تحديد اإلدارات (الفنية ،اإلدارية ،المالية) ٍ
لكل منهم
وكذلك أسماء األشخاص الممكن االتصال بهم عند الحاجة.
 يذكر أسماء ووظيفة من لهم الحق في حضور لجان فتح المظاريف.
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ويرفق بيان بأسماء األشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المنشأة ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء
المسئولين مباشرة عن توقيع العقود وتوقيع اإليصاالت وتسليم المخالصات باسم الشركة أو المنشأة ونماذج من
توقيعاتهم على أن تكون هذه النماذج على ذات صوره العقد أو التوكيل.



البد من إرسال السيرة الذاتية لألشخاص اللذين سيتم ذكر أسماؤهم كمسئولين عن المشروع .علما بأنه ال يجوز
أي منهم إال بموافقة كتابية من الهيئة.
تغيير ٍ

 .2البيانات المالية للجهة مقدمة العطاء

الكيان القانوني ،رأس المال المصدر ورأس المال المسدد ،بيانات البنوك المحلية والعالمية التي تتعامل معهم الشركة.

 .3الخبرة وسابقة األعمال في مجال األعمال المطلوبة

البد أن تقدم الجهة مقدمة العطاء إمكانياتها الفنية بما يطمئن لجنة البت بأن الشركة مقدمة العطاء لديها خبرات معتمدة

ومؤهلة ومعززة بمجموعات عمل متعددة من مهندسون وفنيون واداريون متخصصون وذوي خبرات قادرة على توفير الخدمات
المطلوبة بأعلى مستوى وكفاءة وأال سوف يتم استبعاد عرض الجهة المتقدم غير الملتزمة بهذا الشرط.
ألغراض التقييم على الجهة المتقدمة أن توضح في العرض سابقة الخبرة في مجال المناقصة على شكل الجدول المرفق في
النموذج الخاص بسابقة األعمال.

جدير بالذكر أنه البد أن يرفق مع العرض شهادات من الجهات المذكورة في الجدول السابق تؤكد ما ورد فيه أو صور هذه
الشهادات او صور عقود االعمال ولن يؤخذ في التقييم أي خبرات غير مرفقة بهذه المستندات.
يجب ان ال تقل سابقة أعمال الشركة المقدمة للعرض عن (ثالث سنوات) في مجال المناقصة.


من حق لجنة البت استبعاد الشركات التي ال تقوم بتقديم البيانات كاملة ومعتمدة ومختومة بخاتم الشركة.

 4.2التنفيذ على الحساب وغرامات التأخير
في حالة التأخير أو عدم االلتزام في التنفيذ يتم التنفيذ على حساب الشركة الراسي عليها دون التقيد بالقيمة الموضوعة من قبل
الشركة ويتم السداد والخصم من حساب الشركة مضافا اليه  %10من قيمة ما يتم سداده كمصروفات إدارية ،وهذا كله مع
عدم اإلخالل بحق الهيئة في تطبيق ما جاء من غرامات بالئحة المشتريات الخاصة بالهيئة والمقررة بنسبة  %1عن كل
أسبوع أو جزء من أسبوع وبحد أقصى  %10من إجمالي قيمة العقد  ،وتوقع تلك الغرامة بمجرد حصول التأخير وبدون

الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أية إجراءات قانونيه أو رسمية ويعتبر من ترسو عليه المناقصة أنه قد قبل توقيع الغرامات

المشار إليها أنفا بدون أي اعتراض وتخصم هذه الغرامات (لحساب الهيئة) أوال بأول من كل دفعة مستحقة لمن ترسو عليه
المناقصة أو من أية مبالغ مستحقة له لدى الهيئة.

 4.3شروط السداد والدفعات المقدمة
السداد بموجب تحويل بنكي في نهاية كل شهر على األقل ويحدد مقدم العطاء أي شروط سداد آخري يرى أنها مناسبة له
على أن يتم تقييمها ضمن التقييم المالي لعرضه.
يمكن صرف دفعات مقدمة من قيمة التعاقد وبحد أقصى  %25وذلك بشرط تقديم خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة
والعملة وغير مقيد بأي شروط وغير قابل لإللغاء على أن يسرى هذا الخطاب حتى تاريخ استحقاق صرف هذه المبالغ على

أنه عند المفاضلة المالية بي ن العطاءات سيتم إضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت البت
المالي في المناقصة إلى قيمة العطاءات المقترنة بدفع مقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما.
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 4.4العروض الفنية لألعمال
البد أن يقوم كل مقدم عطاء بتقديم عطاء كامل يغطي كل االعمال المطلوب تنفيذها والمتقدم فيها.

 4.5المرفقات
 صورة من ايصال سداد التامين االبتدائي.
 كراسة الشروط الفنية مختومة من الشركة وأي اشتراطات خاصة بالمكتب االستشاري.
 الطريقة المقترحة وخطة وأسلوب تنفيذ االعمال والبرنامج الزمنى.

 الهيكل التنظيمي للجهاز الفني واإلداري المقترح للمكتب االستشاري إلعداد األعمال المطلوبة وبيانات وخبرات
الكوادر التي ستقوم بأعداد المطلوب.
 الجدول الزمني لتنفيذ االعمال االستشارية شامال المهام الرئيسية والمهام التفصيلية للمهام االستشارية.
 صورة رسمية معتمدة من شهادة القيد في نقابة المهندسين المصرية سارية المفعول.
 صورة رسمية معتمدة من القوائم المالية عن اخر ثالث سنوات مالية تم اعتمادها.

 إقرار معتمد من مقدم العطاء يفيد بمعاينته لموقع المشروع معاينة تامة نافية للجهالة كما يرفق باإلقرار تحليل نتائج
زيارة ومعاينة الموقع.
 كتاب مستقل خاص بإبداء أي مالحظات خاصة بالنواحي الفنية الخاصة بالعملية.

 أي أفكار فنية إضافية مقترحة من مقدم العطاء وغير مذكورة في نطاق األعمال من شأنها تعظيم الفائدة من
المشروع .على أن يذكر تفصيال مخرجاتها.
 صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام األساسي مع العطاءات المقدمة من شركات االموال ،وبالنسبة لشركات
األشخاص يرفق صورة رسمية من عقد المشاركة ،أما المنشآت الفردية يرفق صورة رسمية من قرار تأسيسها.
 مستخرج حديث من السجل التجاري الخاص بالشركة.

 صورة من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة مدون بياناتها آليا ،وموضحا بها آخر إقرار ضريبي (صورة واضحة).
 صورة مما يفيد ان الشركة مسجلة وفقا ألحكام قانون رقم  67لسنة  2016بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة
المضافة (صورة واضحة).
 شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة األعمال أو على األقل صور عقود وأوامر التوريد.
 أية معلومات توضيحية أخرى.

 4.6وثائق قانونية وادارية للتحالفات
 بيان باسم مقدم العطاء (ممثل التحالف) وجنسيته وطبيعة نشاطه.
 صورة من عقد التحالف.
 إقرار صادر من ممثل التحالف يقر فيه بمسئوليته الجنائية والمدنية والمالية.
 أسماء جميع أعضاء التحالف /الشركاء وجنسياتهم وكافة بياناتهم المتعلقة بإنشائهم ونظامهم االساسي وآخر ثالث
ميزانيات معتمدة لهم.
 بيان يتضمن مهمة كل عضو من أعضاء التحالف.
اإلدارة العامة للمشتريات

كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة رقم ( )14لسنة 2020/2019

أم – نسخة رقم / 20 - 2019/12/16– 1.0

27

التداول  :بين االطراف

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg
 الشركة األم لكل عضو من أعضاء التحالف وكافة بياناتها وجنسيتها وثالث ميزانيات االخيرة المعتمدة لها  ...الخ.
 مخطط يوضح توزيع المسئوليات داخل أعضاء التحالف وتحديد أفراد فريق العمل الرئيسين وتفاصيل اي اتفاقيات
بين أعضاء االئتالف فيما يتعلق بهذا المشروع.
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 .5محتويات المظروف المالي
يكتب على المظروف المالي اآلتي:

المناقصة العامة رقم ( )14لسنة 2020/2019م
عملية تطوير نظم مكافحة الحريق

بمناطق ساحة انتظار الشاحنات والمباني الملحقة بالساحة والمبنى اإلداري
بميناء شرق بورسعيد بالمنطقة الشمالية

)"

عطاء شركة "(

العرض المالي

يحتوي العرض المالي المقدم من الجهة مقدمة العطاء على قيمة كل بند على حده من البنود المطلوبة بكراسة الشروط
والمواصفات وذلك مع مراعاة اآلتي- :
)1

أن تكون الفئات بالعطاء مدونة بالجنيه المصري ،ومكتوبة بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما وحروفا

)2

ان ال تشمل القيم المقدمة من الشركة مقدمة العطاء أية ضرائب أو رسوم أو رسوم جمركية حيث أن الهيئة

باللغة العربية دون كشط أو تغيير أو تحشير.

معفاة منها بموجب أحكام قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ( )83لسنة
 2002وتعديالته  ،وفي حالة طلب إضافة الضريبة على القيمة المضافة يجب النص على ذلك صراحة في
العرض المالي وفي حالة عدم طلب إضافة الضريبة يعتبر السعر شامل الضريبة على القيمة المضافة.

)3

صاحب العطاء مسئول عن مراجعة المبالغ المقدمة منه سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها.

)4

تظل األسعار التي يتم الترسية بها على الشركة ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التنفيذ وال يحق لمن ترسو عليه
المناقصة المطالبة بأي زيادة في االسعار ألي سبب.

)5
)6

يعمل بأي تخفيض في األسعار الواردة بالعطاء على أن يصل للهيئة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف.

يكون للهيئة الحق في مراجعة األسعار المقدمة سواء من حيث مفرداتها أو مجموعها ،واجراء التصحيحات
المادية إذا اقتضى األمر ذلك .ويعتد بسعر الوحدة طبقا للسعر المبين بالحروف ،وال يعتد بالعطاء المبني على
خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة.

اإلدارة العامة للمشتريات

كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة رقم ( )14لسنة 2020/2019

أم – نسخة رقم / 22 - 2019/12/16– 1.0

27

التداول  :بين االطراف

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg

 .6نماذج تقديم العروض
1.6

جدول التأكد من استكمال العرض المرفقات المطلوبة
البند

موجود

المرفق
صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام األساسي أو عقد المشاركة.
مستخرج حديث من السجل التجاري الخاص بالشركة.

وثائق قانونية
وادارية

صورة البطاقة الضريبية للشركات المحلية فقط.
صورة آخر إقرار ضريبي للشركات المحلية فقط.
صورة من ما يفيد ان الشركة مسجلة وفقا ألحكام قانون رقم  67لسنة  2016بشأن إصدار
قانون الضريبة على القيمة المضافة

شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة األعمال.
تفويض أو توكيل لممثل الشركة.
بيان باسم مقدم العطاء (ممثل التحالف) وجنسيته وطبيعة نشاطه.
صورة من عقد التحالف.

وثائق قانونية
وادارية

للتحالفات

إقرار صادر من ممثل التحالف يقر فيه بمسئوليته الجنائية والمدنية والمالية.
أسماء جميع أعضاء التحالف /الشركاء وجنسياتهم وكافة بياناتهم المتعلقة بإنشائهم
ونظامهم االساسي وآخر ثالث ميزانيات معتمدة لهم.
بيان يتضمن مهمة كل عضو من أعضاء التحالف.
الشركة األم لكل عضو من أعضاء التحالف وكافة بياناتها وجنسيتها و ثالث ميزانيات
االخيرة المعتمدة لها  ...الخ.
مخطط يوضح توزيع المسئوليات داخل أعضاء التحالف وتحديد أفراد فريق العمل الرئيسين
وتفاصيل اي اتفاقيات بين أعضاء االئتالف فيما يتعلق بهذا المشروع.

وثائق فنية

العرض الفني.
الخطة الزمنية.
الهيكل التنظيمي إلدارات المشروع.
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البند

موجود

المرفق
التأمين االبتدائي.
تفويض حضور لجنة فض المظاريف الفنية والمالية.
أصل كراسة الشروط والمواصفات بعد ختم جميع أوراقها بخاتم الشركة.
نموذج خطاب العطاء مستوفي التوقيع على كافة اإلق اررات.

متطلبات جهة
االسناد

نموذج نقطة االتصال.
نموذج سابقة أعمال الشركة.
نموذج البنوك التي تتعامل معها الشركة.
الهيكل التنظيمي لفريق المشروع وأسماء األشخاص الممكن االتصال بهم عند الحاجة.
أسماء ووظيفة من لهم الحق في حضور لجان فتح المظاريف.
بيان بأسماء األشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة.
نماذج التوقيعات لألشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة.
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 1.6نماذج بيانات الشركة
1.2.6

نموذج نقطة االتصال

الفرع التابع له المسئول
عنوان الفرع التابع له
اسم الشخص المسئول
المسمى الوظيفي
هاتف أرضي
هاتف محمول
فاكس
البريد االلكتروني

1.2.2

نموذج سابقة أعمال الجهة مقدمة العطاء
الجهة

1.2.6

العنوان

الشخص

التليفونات  /البريد

األعمال

المسئول

اإللكتروني

المنفذة

قيمة األعمال

نموذج البنوك التي تتعامل معها الشركة
اسم البنك

اإلدارة العامة للمشتريات
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 1.6نموذج خطاب العطاء
اسم الشركة /

............................................................................................................................................................

الموضـــــوع :عطـــــاء عمليـــــة تطـــــوير نظـــــم مكافحـــــة الحريـــــق بمنـــــاطق ســـــاحة انتظـــــار الشـــــاحنات والمبـــــاني الملحقـــــة
بالساحة والمبنى اإلداري بميناء شرق بورسعيد بالمنطقة الشمالية
السيد  /مدير تنفيذي مساعد المشتريات
تحية طيبة وبعد،،،،

 )1اســتجابة لــدعوتكم لتقــديم عطــاءات للمناقصــة العامــة التــي صــدرت بتــاريخ

/

2019 /م تحــت عن ـوان "عطــاء عمليــة

تطـ ــوير نظـ ــم مكافحـ ــة الحريـ ــق بمنـ ــاطق سـ ــاحة انتظـ ــار الشـ ــاحنات والمبـ ــاني الملحقـ ــة بالسـ ــاحة والمبنـ ــى اإلداري بمينـ ــاء شـ ــرق
بورس ـ ــعيد بالمنطق ـ ــة الش ـ ــمالية " وطبق ـ ــا للتعليم ـ ــات الص ـ ــادرة لمق ـ ــدمي العط ـ ــاءات (ش ـ ــاملة ك ـ ــل المالح ـ ــق والمس ـ ــتندات القانوني ـ ــة
واإلضـ ــافات) (التعليمـ ــات) يتقـ ــدم الموقعـ ــون أدنـ ــاه بموجـ ــب هـ ــذا الخطـ ــاب بعطـ ــائهم للهيئـ ــة طبقـ ــا لك ارسـ ــة الشـ ــروط والمواصـ ــفات

والمس ــتندات القانوني ــة والمالح ــق له ــذا الموض ــوع وف ــق م ــا هـ ــو مب ــين ف ــي العرض ــين الفن ــي والم ــالي المص ــاحبين له ــذا الخطـ ــاب

(عطاؤنا).

 )2نقـ ـ ــر بـ ـ ــأن التعليمـ ـ ــات وكـ ـ ــل المسـ ـ ــتندات التـ ـ ــي قـ ـ ــدمتموها لنـ ـ ــا (شـ ـ ــاملة كـ ـ ــل المسـ ـ ــتندات القانونيـ ـ ــة والمالحـ ـ ــق لهـ ـ ــذا الموضـ ـ ــوع
والعرضـ ــين الفنـ ــي والمـ ــالي المصـ ــاحبين) صـ ــحيحة وملزمـ ــة شـ ــاملة أي جـ ــزء مـ ــن أي مـ ــن تلـ ــك المسـ ــتندات لـ ــم نوقـ ــع عليهـ ــا كمـ ــا

نؤك ـ ــد أنن ـ ــا ق ـ ــد أخ ـ ــذنا بع ـ ــين االعتب ـ ــار ف ـ ــي التق ـ ــدم بعطائن ـ ــا إض ـ ــافاتكم أرق ـ ــام ( .......................................ت ـ ــذكر
في حالة صدورها) والتي أرسلت لنا أثناء مدة العطاء ومرفق مع هذا الخطاب نسخة موقعة على كل منها.

 )3نق ـ ــر بأنن ـ ــا ق ـ ــد تعرفن ـ ــا تمام ـ ــا قب ـ ــل التق ـ ــدم بعطائن ـ ــا عل ـ ــى القـ ـ ـوانين والقـ ـ ـ اررات المصـ ـ ـرية وك ـ ــل األحـ ـ ـوال االجتماعي ـ ــة والسياس ـ ــية
واالقتصـ ــادية األخـ ــرى السـ ــائدة فـ ــي هـ ــذا المكـ ــان وفـ ــى مصـ ــر والتـ ــي قـ ــد تـ ــؤثر علـ ــى أعمـ ــال التقيـ ــيم المقدم ـ ـة فـ ــي عطائنـ ــا وان
مس ـ ــئولية التحق ـ ــق م ـ ــن ه ـ ــذه المعلوم ـ ــات والبيان ـ ــات والمس ـ ــتندات تق ـ ــع عل ـ ــى عاتقن ـ ــا دون أدن ـ ــى مس ـ ــئولية عل ـ ــى الهيئ ـ ــة العام ـ ــة

للمنطقة االقتصادية لقناة السويس وأننا لن نرجع على الهيئة بأية مسئولية في هذا الخصوص.

 )4القـ ــيم المقدمـ ــة فـ ــي عرضـ ــنا المـ ــالي وكـ ــل المعلومـ ــات والبيانـ ــات المرفقـ ــة مـ ــع عطائنـ ــا كاملـ ــة وبـ ــدون أي تحفظـ ــات أو مضـ ــامين
فنية و  /أو مالية خفية لقد فحصت كل المعلومات والبيانات المشار إليها بدقة تامة وهي دقيقة من كافة النواحي .

 )5نوافـ ــق علـ ــى االلت ـ ـزام بهـ ــذا العطـ ــاء لمـ ــدة ثالثـ ــة ( )3أشـ ــهر م ـ ـ ن تـ ــاريخ فـ ــتح المظـ ــاريف الفنيـ ــة او لمثـ ــل تلـ ــك المـ ــدة التـ ــي تـ ــم
تمديدها وتحديدها طبقا للتعليمات وسيظل عطاءنا ملزما لنا اثناء تلك المدة.

 )6مرف ـ ــق م ـ ــع عطائن ـ ــا ت ـ ــامين العط ـ ــاء (الت ـ ــأمين االبت ـ ــدائي) بمبل ـ ــغ إجم ـ ــالي مق ـ ــداره فق ـ ــط  5000جني ـ ــه مص ـ ــري ال غي ـ ــر ويتك ـ ــون
ت ـ ــامين العط ـ ــاء م ـ ــن (يتح ـ ــدد :نق ـ ــدا /ش ـ ــيك  /خط ـ ــاب ض ـ ــمان) نواف ـ ــق عل ـ ــى قي ـ ــامكم بمص ـ ــادرة ت ـ ــأمين العط ـ ــاء ف ـ ــي الظ ـ ــروف

وبالطريقة المحددة في تعليمات المناقصة.

 )7نقـ ــر إنكـ ــم قـ ــد تقومـ ــون بإلغـ ــاء عمليـ ــة المناقصـ ــة فـ ــي أي وق ـ ــت ألي سـ ــبب تعتقـ ــدون انـ ــه مقبـ ــول ونقـ ــر إنكـ ــم لـ ــن تتحملـ ـ ـوا أي
مصاريف تحملناها في تقديم العطاء.

 )8مرفق مع هذا الخطاب شهادة بصحة توقيعات ممثلينا المفوضين.

 )9نشـ ــهد بـ ــأن هـ ــذا العطـ ــاء قـ ــد تـ ــم إعـ ــداده بـ ــدون اتصـ ــال أو تعـ ــاون مـ ــع شـ ــركات أو مؤسسـ ــات أخـ ــرى وأشـ ــخاص آخ ـ ـرين تمـ ــت
دعـ ــوتهم لتقـ ــديم عطـ ــاءات باسـ ــتثناء مـ ــا قـ ــد يكـ ــون قـ ــد تـ ــم إيضـ ــاحه للهيئـ ــة وتمـ ــت الموافقـ ــة عليـ ــه أصـ ــال مـ ــن قبـ ــل الهيئـ ــة قبـ ــل

تقديم هذا العطاء مثل تلك الموافقة المرفقة مع عطائنا.

 )10نشهد بأن هذا العطاء معتدل من كافة الوجوه وال يتضمن أي ترتيب سرى أو احتيال.
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المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg

 .7نماذج العرض المالي
م

الوحدة

بيان األعمال

الفئة

االجمالي

تصميم كامل لشبكة مكافحة حريق لكافة قطاعات الساحة والمباني (شبكة خارجية
للساحة وشبكة إطفاء داخلية وخارجية للمباني الملحقة بالساحة) ويتم تحديد نوع

نظام االطفاء التلقائي (غاز – مياه) المطبق حسب االشغاالت الموجودة بالحيز
باإلضافة الي تصميم كل ما يلزم لمسالك الهروب من (ابواب مقاومة للحريق –
مراوح ضغط  .....الخ).
1

طبقا الشتراطات الكود المصري للحريق وشبكات االنذار وكل ما يلزم من أعمال
بما يحقق اشتراطات الحماية المدنية وكل ما يلزم من أعمال لنهو المشروع من

مقطوعية

1

االعمال (المعمارية – االنشائية – الكهرو ميكانيكيه) وتقديم (تصميم واعداد
كراسة الشروط والمواصفات العامة –كراسة الشروط والمواصفات الفنية – جدول
الفئات والكميات – الرسومات التصميمية والتفصيلية  -المقايسة التقديرية –
االعمال الحسابية لشبكة الحريق)1.

لساحة انتظار الشاحنات والمباني الملحقة بالساحة
تصميم كامل لشبكة مكافحة حريق لكافة قطاعات المبنى االداري ونظام اطفاء
تلقائي ويدوي لكافة االدوار ويتم تحديد نوع نظام االطفاء التلقائي (غاز – مياه)
المطبق حسب االشغاالت الموجودة بالحيز باإلضافة الي تصميم كل ما يلزم

لمسالك الهروب من (ابواب مقاومة للحريق – م اروح ضغط  .....الخ)

طبقا الشتراطات الكود المصري للحريق وشبكات االنذار وكل ما يلزم من أعمال
2

بما يحقق اشتراطات الحماية المدنية وكل ما يلزم من أعمال لنهو المشروع من

مقطوعية

1

االعمال (المعمارية – االنشائية – الكهرو ميكانيكية) وتقديم (تصميم واعداد

كراسة الشروط والمواصفات العامة –كراسة الشروط والمواصفات الفنية – جدول
الفئات والكميات – الرسومات التصميمية والتفصيلية  -المقايسة التقديرية –
االعمال الحسابية لشبكة الحريق).
المبني اإلداري لميناء شرق بورسعيد

اإلجمالي

اإلدارة العامة للمشتريات

كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامة رقم ( )14لسنة 2020/2019

أم – نسخة رقم / 27 - 2019/12/16– 1.0

27

التداول  :بين االطراف

