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المصطلحات المستخدمة
المقصود به

المصطلح

الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس.

الهيئة

المقر الكائن بمبنى خدمة المستثمرين التابع للهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس -
طريق العين السخنة  -القطامية القديم  -الكيلو  - 114العين السخنة – محافظة السويس.

مقر الهيئة

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــس062/3590003 :
مقر الهيئة بالقاهرة
اللوائح والقوانين

 17شارع هدى شعراوي – باب اللوق – وسط البلد  -القاهرة
الوزرية والقواعد
لوائح الهيئة والقوانين المصرية والق اررات التشريعية وكافة اللوائح والق اررات ا
التنظيمية المصرية ذات الصلة بالمشروع.
ويقصد به المستندات التي يعدها ويقدمها المستثمر طبقا لكراسة الشروط المواصفات المعدة

العرض

من قبل الهيئة بما في ذلك أي مستندات مكتوبة وأي مواد أخرى مقدمة منه .

العرض المستوفى

العرض المستوفى لجميع المتطلبات المذكورة تفصيليا في كراسة الشـروط المواصفات المعدة
من قبل الهيئة.

العروض غير المستوفاة العروض غير المقبولة فنيا
الجهة المستفيدة
الجهة مقدمة العطاء
الشروط

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

ه ـ ــي الهيئ ـ ــة الحكومي ـ ــة المنش ـ ــأة وفق ـ ــا ألحك ـ ــام ق ـ ــانون المن ـ ــاطق االقتص ـ ــادية ذات الطبيع ـ ــة الخاص ـ ــة الص ـ ــادر بالق ـ ــانون رق ـ ــم
 83لسـ ـ ــنة  2002والمعـ ـ ــدل بقـ ـ ـ ـرار بالقـ ـ ــانون رق ـ ـ ــم  27لسـ ـ ــنة  2015إلدارة المنطق ـ ـ ــة االقتصـ ـ ــادية لقن ـ ـ ــاة السـ ـ ــويس وك ـ ـ ــذلك

س ــتة مـ ـوان وذل ــك بموج ــب قـ ـرار رئ ــيس الجمهوري ــة رقمممم  330لسمممم  2003وقمممم ر رئمممم
لس .2015

1.2

نبذة عن موضوع المناقصة

ف ــي ط ــار دع ــم الدول ــة لمنظوم ــة المنـ ـاطق االقتص ــادية الخاص ــة صمممم ر قمممم ر مجلمممم
بشمممم

مجلمممم

لممممء ر رقمممم 2282

له ئمممم لعاممممم للم طقمممم القتصمممما

لق مممما لسممممء

لممممء ر رقمممم  2282لسمممم 2015

به ــدف يج ــاد هيئ ــة مس ــتقلة ق ــادرة عل ــى قام ــة وتنمي ــة المنطق ــة

االقتص ـ ــادية لقن ـ ــاة الس ـ ــويس والعم ـ ــل عل ـ ــى ج ـ ــذب االس ـ ــتثمارات ليه ـ ــا واقام ـ ــة المش ـ ــروعات الزراعي ـ ــة والص ـ ــناعية والخدمي ـ ــة
الق ـ ــادرة عل ـ ــى المنافس ـ ــة م ـ ــع مثيالته ـ ــا ف ـ ــي الع ـ ــالم .وزي ـ ــادة حص ـ ــة مص ـ ــر ف ـ ــي التج ـ ــارة العالمي ـ ــة وذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل توحي ـ ــد

س ـ ـ ـ ــلطات اإلدارةأل وأداء األعم ـ ـ ـ ــال وفق ـ ـ ـ ــا ألعل ـ ـ ـ ــى المس ـ ـ ـ ــتويات العالمي ـ ـ ـ ــةأل وت ـ ـ ـ ــوفير الم ارف ـ ـ ـ ــق والخ ـ ـ ـ ــدمات ب ـ ـ ـ ــأرقى المع ـ ـ ـ ــايير
والمواص ـ ـ ــفات الفني ـ ـ ــةأل وتطبي ـ ـ ــق ال ـ ـ ــنظم والم ازي ـ ـ ــا واإلعف ـ ـ ــاءات الكفيل ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ طالق طاق ـ ـ ــات االس ـ ـ ــتثمار والتنمي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي كافـ ـ ـ ـة

المج ـ ــاالت االقتص ـ ــادية واالجتماعي ـ ــة وت ـ ــوفير الق ـ ــوى البشـ ـ ـرية المدرب ـ ــة الالزم ـ ــة ل ـ ــذلك وتهيئ ـ ــة أفض ـ ــل من ـ ــا عم ـ ــل ج ـ ــاذب
لالستثمارأل خاصة في ظل سياسة االنفتاح على العالم التي تنتهجها الدولة كوسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية....
ـر لح ــر
ونظ ـ ا

الهيئ ــة علـ ــى تهيئـــة المنـــا المناسـ ــب للعـــاملين فيهـــا وذل ــك لحـ ــثهم علـــى نجـــاز األعمـ ــال المســـندة لهـــم علـ ــى

الوجـ ــه األكمـ ــل  -فقـ ــد قامـ ــت الهيئـ ــة بطـ ــرح عمليـ ــة توريـ ــد وتركيـ ــب لوحـ ــات رشـ ــادية مروريـ ــة بمينـ ــاء غـ ــرب بورسـ ــعيدأل بـ ــين
الشركات المتخصصة في هذا المجال.

1.3

الجهات مقدمة العطاء

الجهـ ـ ــات المعنيـ ـ ــة بالمناقصـ ـ ــة هـ ـ ــي شـ ـ ــركات متخصصـ ـ ــة فـ ـ ــي مجـ ـ ــال توريـ ـ ــد وتركيـ ـ ــب المهمـ ـ ــات الالزمـ ـ ــة لتنظـ ـ ــيم الحركـ ـ ــة
المروري ـ ــة داخ ـ ــل المـ ـ ـوان وتش ـ ــمل (الس ـ ــدادات الحديدي ـ ــة والعالم ـ ــات اإللزامي ـ ــة واإلرش ـ ــادية والتحذيري ـ ــة) وذات خبـ ـ ـرة وكف ـ ــاءة

مشهودةأل ويفضل من له  /لهم  -سابقة خبرة في التعامل مع الحكومة والشركات المملوكة للدولة.

 .2الشروط العامة
2.1

القانون والقواعد الحاكمة

تطب ـ ــق الهيئ ـ ــة ق ـ ــانون المن ـ ــاطق االقتص ـ ــادية ذات الطبيع ـ ــة الخاص ـ ــة الص ـ ــادر بالق ـ ــانون رق ـ ــم ( )83لس ـ ــنة  2002وتعديالت ـ ــه
الصـ ـ ــادرة ب ـ ـ ـالقرار بقـ ـ ــانون رقـ ـ ــم ( )27لسـ ـ ــنة 2015م وتخضـ ـ ــع ألحكـ ـ ــام الل ـ ـ ـوائح الخاصـ ـ ــة بهـ ـ ــا ومنهـ ـ ــا الئحـ ـ ــة المشـ ـ ــتريات
واألعمـ ــال بالهيئـ ــة وعلـ ــى مـ ــن يرغـ ــب فـ ــي االطـ ــالع أو الحصـ ــول علـ ــى نسـ ــخة التفضـ ــل بتقـ ــديم طلـ ــب الـ ــى ادارة المشـ ــتريات

بالهيئة.

2.2

نوع المناقصة

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

2.3

على الجهة مقدمة العطاء أن تراجع شروط ومواصفات الكراسة بعناية ودقةأل ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات بتقديم
اآلتي:
 خطاب تفويض من الجهة مقدمة العطاء باسم الشخ
الجهة مقدمة العطاء.

الذي سيقوم بشراء الكراسة على أن يكون موقع ومختوم بختم

 دفع قيمة شراء الكراسة مقابل يصال بذلك.
على الجهة مقدمة العطاء التوقيع على كافة صفحات كراسة الشروط والمواصفات وختمها بخاتم الشركة واعادتها مرفقة
بالعرض المقدم منها مع قرار 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 الخا
سوف ترسل الهيئة عليها كل المراسالت واإلشعارات المرتبطة بمستندات العطاء واسم الشخ

بهم التي

المحدد لالستالمأل ويعتبر هذا

العنوان محال مختا ار له وأن كافة المكاتبات والمراسالت التي ترسل عليه تنتج أثارها القانونية وفي حالة تغيير العنوان يتعين
خطار الهيئة بالعنوان الجديد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول واال اعتبرت مراسلتها على هذا العنوان صحيحة ومنتجه
لكافة أثارها القانونية.

2.5

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 يحدد موعدها 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.
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2.6

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 لى نذارأل أو االلتجاء لى القضاءأل أو اتخاذ أية
جراءاتأل أو قامة الدليل على حصول ضرر.

2.7

الجدول الزمني إلجراءات المناقصة

يراعى أن تسير اجراءات المناقصة وفقا للجدول الزمني التالي- :
تاريخ االعالن عن المناقصة

االربعاء الموافق 2020/3/4م.

اخر موعد لشراء كراسة الشروط والمواصفات

االثنين الموافق 2020/3/23م.

موعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية

االثنين الموافق 2020/3/23م.

نهاية التقييم الفني والمالي للعروض واختيار أفضلها واصدار
أخطار الترسية للشركات الراسي عليها البنود

 30يوما من تاريخ فض المظاريف الفنية.

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 ب خطار مقدمي
العطاءات بوقت كافي.
الهيئة لن تلتفت لى اي عرض يرد ليها بعد تاريخ وموعد تلقي العروض وفض المظاريف الفنية.

2.8

اللغة المستخدمة

اللغة العربية هي اللغة التي يجب استخدامها في كتابة العروض والمراسالت واالستفسارات والوثائق وهي لغة العقد الحاكمة.

2.9

تاريخ ومكان انعقاد جلسة فض المظاريف

تحــدد يــوم االثنــين الموافــق 2020/3/23م موعــدا النعقــاد جلســة فــض المظــاريف الفنيــة وذلــك فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــر
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.

 2.10مدة االرتباط

مدة سريان العطاء  3شهور من تاريخ فتح المظاريف الفنية أل وعند انقضاء مدة سريان العطاء قبل الترسية يجوز لمقدمه

استرداد التأمين االبتدائيأل وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول أل ف ذا لم يطلب مقدم العطاء ذلك اعتبِر
قابال الستمرار مدة سريان االرتباط بعطائه لى أن يصل للهيئة خطار منه لسحب التأمين وعدوله عن عطائه.
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 2.11التأمين
لت م ن البت ئي
التأمين االبتدائي وقدره  4500جنيه مصري (فقط أربعة أالف وخمسمائة جنيه مصري ال غير) ويرفق بالعرض الفني.

يكون التأمين باسم الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس ما 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

من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية على أن يكون البنك الصادر منه خطاب الضمان لم يتعد حد صدار خطابات
الضمان المقررة من البنك المركزي.

لت م ن ل هائي
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.

 2.12تجزئة المناقصة

المناقصة تقبل التجزئة ويتم الترسية وفقا للدراسة المالية التي يتم جراؤها على العروض المقبولة فنيا.

 2.13فض 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
المظاريف الفنية والتأكد من استكمال العطاء وااللتزام بمستندات العطاء .وستقوم الهيئة ب عداد محضر لوقائع جلسة فتح
مظاريف العطاءات الفنية بما في ذلك المعلومات التي سيفصح عنها للحاضرين طبقا لمتطلبات هذا البند.

اإلدارة العامة للمشتريات
كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامةرقم (2020/2019 )16م

أم – نسخة رقم 20 / 8 -2020/3/23 – 1.0
التداول :بين االطراف

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg

 2.14تعديل الكميات
للهيئة الحق في أي وقت من األوقات خالل مدة العقد أن تعدل في الكميات الواردة بقائمة الكميات سواء بالزيادة أو بالنق
في حدود ( %25خمسه وعشرون في المائة) وبنفس سعر الوحدة مع تسوية السعر اإلجمالي تبعا لذلك ويعتبر مقدم العطاء
موافقا على هذا الشرط بمجرد تقديم عطائهأل وليس له الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

 2.15التقييم الفني

ستقوم الهيئة قبل جراء أي تقييم مفصل للعطاءات بفح

العطاءات التي قدمت وتحديد ما ذا 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
العرض الفني الم َّ
قدم من أصحاب العطاءات المتقدمة للمناقصة بشرط مراعاة المساواة وتكافؤ الفر

بينهم ويتعين أن يكون

هذا الطلب واستجابة مقدم العطاء كتابيا وال يؤدى لى 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.

ويجدر التنويه أن العرض 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.
عدم الن

على مكانية تنفيذ جميع االلتزامات المذكورة بالكراسة والمسئولة عنها الجهة مقدمة العطاء.

 2.16فض المظاريف المالية

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

 2.17التقييم المالي

ستقوم الهيئة باستخدام القيمة المالية المقدمة والتي ستسددها الهيئة عن كل بند على حدة كأساس للتقييم المالي .والتقييم
المالي سيتم فقط للعطاءات التي قبلت فنيا.
وسيتم التقييم المالي في ضوء القيمة التي ستسددها الهيئة والتي يتضمنها العرض المالي مع األخذ في االعتبار في الشروط
المالية المقدمة مع كل عطاء.

 2.18أخطار العطاء الفائز والترسية المالية
في حالة ما ذا كان قيمة أقل العطاءات أقل من القيمة التقديرية لبنود المناقصة والموضوعة من قبل الهيئةأل فيعتبر هذا
العطاء فائ ازأل وستقوم الهيئة بأخطار اصحاب تلك العطاءات بالبنود الراسية على كل صاحب عطاء.

 2.19توقيع العقد

يجب أن يتم توقيع العقد  /امر اسناد خالل خمسة عشر يوما من تاريخ خطار من ترسو عليه المناقصة بخطاب موصى

عليه بعلم الوصول بالترسية المالية وفى حالة عدم توقيع العقد خالل هذه المدة أو استالم امر االسناد ألسباب ترجع للشركة
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يحق للهيئة لغاء الترسية ومصادرة التأمين أما ذا كان التأخير ألسباب ترجع للهيئة فيتم اعتبار موعد رسال الخطاب للشركة
بجاهزية العقد للتوقيع هو موعد بدء احتساب مدة الخمسة عشر يوما.

 2.20حرية الهيئة في اإللغاء والتعديل

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

باآلتي :



لغاء أو تغيير االجراءات الواردة بكراسة الشروط .



لغاءأل ضافةأل تعديل كل أو جزء من كراسة الشروط .



مد فترة وتاريخ موعد لجنة فض المظاريف الفنية.

 2.21مسئولية 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 عداد عطائه أو في جراء المفاوضات الالحقة المرتبطة بالعطاء أو االتفاق وال تضمن أو تلتزم الهيئة بأي وجه من الوجوه
بأن ترسي المشروع ألى متناق

يستجيب لهذا العطاء مهما كانت محتويات العطاء المقدم منه ومدى أفضليتها بالنسبة لى

ما قد يقدم من عطاءات من متناقصين آخرين أل ويقبل ويوافق مقدمو العطاءات على االلتزام بكل القواعد والشروط
المنصو

عليها في كراسة الشروط والمواصفات ومستندات العطاء ويقبلون ق اررات الهيئة كق اررات نهائية في عم ــلية الطرح

والترسيةأل ويحق للهيئة لغاء وسحب الطرح دون عالن عن ترسية المشروع وفقا فقط إلرادة الهيئة منفردة وبصرف النظر عن
العطاءات التي قد يتم أو تم تقديمهاأل وذلك كله دون ادنى مسئولية على الهيئة تجاه أي شخ

قد حصل على كراسة الشروط

أو تقدم أو سيقدم العطاء.

 2.22التنازل عن العقد
ال يحق لمن ترسو عليه المناقصة التنازل للغير عن القيام بكامل أعمال العقد أو أي جزء منه ال بعد أخذ موافقة الهيئة مقدما
وكتابة على هذا التنازل ويبقى المتعاقد مسئوال بطريق التضامن مع المتنازل ليه عن تنفيذ العقد وفى حالة مخالفة ذلك يكون
للهيئة الحق في فسخ العقد ومصادرة التأمين وتطبيق أحكام الالئحة.

 2.23اإلخالل بشروط التعاقد

في حالة اإلخالل بشروط التعاقد ف نه يحق للهيئة فسخ العقدأل أو سحب العمل من ترسو عليه المناقصة وتنفيذه على حسابه
بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها ويصبح التأمين النهائي من حق الهيئةأل 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 ت َ
وفي حالة عدم كفايتها تلجأ لى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة دارية أخرىأل أيا كان سبب االستحقاق دون الحاجة لى
اتخاذ أية جراءات قضائيةأل وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق
اإلداري.

 2.24فسخ العقد تلقائيا
يفسخ العقد تلقائيا قبل انتهاء مدته دون ابداء اية اعتراضات من المتعاقدأل ودون الحاجة لى اتخاذ أية جراءات قانونية في
الحاالت اآلتية- :

اإلدارة العامة للمشتريات
كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامةرقم (2020/2019 )16م

أم – نسخة رقم 20 / 10 -2020/3/23 – 1.0
التداول :بين االطراف

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg
 )1ذا ثبت أن المتعاقد أستعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التالعب في تعامالته مع الهيئة أو حصوله على
العقد.
 )2ذا أفلس المتعاقد أو أعسر.

 2.25فسخ 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 لى اتخاذ أية جراءات قانونية في الحاالت اآلتية:
 )1ذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد أو أي التزام من االلتزامات المنصو
 )2في حالة تقاعس أو تباطؤ المتعاقد في البدء بتنفيذ العقد.

عليها بكراسة الشروط.

ويترتب على الفسخ في الحاالت السابقة فيما عدا الوفاة مصادرة التأمين النهائي لصالح الهيئةأل ولها الحق في تحميل المتعاقد
بكل خسارة أو مصروفات تنتج عن الفسخأل وحقها في مطالبته بالتعويضأل ولها في سبيل ذلك الحجز على ما يكون للمتعاقد
لدى الغير أو الجهات اإلدارية األخرى.

 2.26االلتزام بالقوانين

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

 2.27فض 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 برامه مع
الراسي عليهم المناقصة.

في حالة فشل التفاوض ف ن التعاقد يحكمه القانون المصري وتخت

 2.28شروط وأحكام أخرى

محاكم مجلس الدولة بالفصل في النزاع.

 يجب أن يخلو العطاء من كل قيد أو شرط أو أجل من أي نوع واذا رغب مقدم العطاء في بداء أي مالحظة خاصة
بالنواحي الفنية فيجب ثباتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني.
 لن يلتفت لى أي ادعاء من مقدم العطاء لوجود خطأ في العطاء المقدم منه أيًّا كان هذا الخطأ ذا ما تقدم هذا االدعاء
بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف.
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 .3بيان االعمال المطلوبة
 3.1بيان الكميات المطلوبة
ترغب الهيئة في توريد الكميات اآلتية- :
م

الوحدة

1

العدد

2

العدد

المواصفات

الكمية

بالعــدد توريــد وتركيــب عالمــات رشــادية والزاميــة عبــارة عــن مثلـ

متســاوي األضــالع مــن

الصاج المجلفن سمك  1,5مم طول كل ضلع  90سم مزودة بماسورة طول  3متـر قطـر

 2بوصــة مــزودة بتكســيحة خلفيــة  1ســم لزيــادة متانــة اللوحــة وتــزود بعــدد  2زاويــة خلفيــة
لس ــهولة التركي ــب

 2أفي ــز رب ــاط ومغط ــاة بالكام ــل ب ــالورق الع ــاكس م ــع االلتـ ـزام بكاف ــة

المواصــفات الفنيــة ألعمــال التركيــب والتثبيــت وكــل مــا يلــزم لنهــو األعمــال طبقــا ألصــول
الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف وبيان اللوحات كاالتي  :ـ
6

أ -عالمة تقاطع طريق رئيسي مع طريق فرعى.

2

ب -عالمة الطريق يضيق من الجانبين .

2

ج -عالمة الطريق يضيق من اليمين .

2

د -عالمة الطريق يضيق من اليسار .
بالعدد توريد وتركيب عالمات رشادية والزامية عبارة عن دائرة من الصـاج المجلفـن سـمك
 1,5مم قطر  90سم مزودة بماسورة طول  3متر قطر  2بوصـة مـزودة بتكسـيحه خلفيـة
 1ســم لزيــادة متانــة اللوحــة وتــزود بعــدد  2زاويــة خلفيــة لســهولة التركيــب

 2أفيــز ربــاط

ومغطــاة بالكامــل بــالورق العــاكس مــع االلت ـزام بكافــة المواصــفات الفنيــة ألعمــال التركيــب
والتثبيــت وكــل مــا يلــزم لنهــو األعمــال طبقــا ألصــول الصــناعة وتعليمــات جهــاز األش ـراف
وبيان اللوحات كاالتي :
30

أ -عالمة ممنوع الوقوف قطعيا .

15

ب -عالمة ممنوع االنتظار .

15

ج -عالمة ممنوع الدخول .

10

د -عالمة ممنوع االتجاه لى اليمين.

5

ه -عالمة صف واحد عمودي على بر دورات الطريق .

15

و -عالمة االنتظار بموازاة الرصيف .

4

ز -عالمة ممنوع الدوران للخلف .

6

ح -عالمة ممنوع مرور السيارات .

4

ط -عالمة ممنوع مرور الشاحنات .
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الوحدة

م

تابع
2

المواصفات

الكمية
5

أ -عالمة ممنوع استعمال آلة التنبيه .

15

ب -عالمة قف .

4

ج -عالمة الحد األدنى للسرعة  15كم  /س .

2

د -عالمة اتجاه جباري يمين .

2

ه -عالمة اتجاه جباري يسار .

العدد

توريــد ســدادة حديديــة مــزودة بعــدد  4عجــالت مقــاس ( 200ســم  120 xســم) تصــنع مــن
الحديــد بشــكل كامــل واإلطــار الخــارجي مواســير قطــر  2بوصــه واإلطــار الــداخلي مواســير
قطر  1بوصه وتزود الـسدادة بلـوحة مقـاس ( 24سـم  99 xسـم) مغطـاة بالكامـل بـالورق
3

العدد

50

العــاكس للضــوء مــن الــوجهين مطبــوع عليــه بيــان تحــدده جهــة اإلش ـراف ويطعــم الشاســيه
ب ــالورق الع ــاكس للض ــوء وتثب ــت م ــن أس ــفل عل ــى علب ــة م ــن الحدي ــد س ــمك  4م ــم ب بع ــاد

( 40س ــم  8 xس ــم ×  4س ــم) وي ــتم غل ــق العلب ــة م ــن الج ــانبين بلح ــام حدي ــد وتـ ـزود بع ــدد
 4حجـاب تقويـة مقــاس ( 14سـم  14 xسـم) بســمك ال يقـل عـن  3مــم ويـتم الـدهان ببويــه
الكتر وستاتيك فرن باللون المطلوب.

 3.2شروط التوريد- :
 )1جميع المهمات المطلوبة تكون طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات.
 )2سيتم رفض العرض حال عدم صحة البيانات المقدمة كلها أو بعضها أو تقديم بيانات لمهمات غير مطابقة
للمواصفات الفنية.
 )3على مقدم العطاء تقديم كافة الكتالوجات الخاصة بالمهمات موضوع العطاء ويعتبر جزء ال يتج أز من المستندات
الهامة المطلوبة مع تحديد كافة المهمات التي سيتم توريدها بالكتالوجات وفى حال عدم تقديم الكتالوج ببند معين
يلتزم المورد بتقديم عينة من هذا البند للجنة البت ويتم قبول أو رفض البند على أساسها.
 )4يلتزم مقدم العطاء القائم بأعمال التوريد بالقيام بكافة األعمال الالزمة للتركيب في األماكن التي تحددها الهيئة مع
عادة الشيء ألصله.

 )5يلتزم مقدم العطاء بتقديم عينة للفح

طبقا لطلب لجنة البت ويتم رفض أو قبول البند على أساسها.

 )6يلتزم مقدم العطاء بااللتزام بالمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة العامة للطرق والكباري.
 )7يتم التوريد والتركيب باألماكن التي تحددها لجنة اإلشراف داخل ميناء غرب بورسعيد طبقا للمخطط المعد من قبل
دارة الميناء.
 )8مدة التنفيذ شهرين من تاريخ استالم أمر اإلسناد.

 )9يتم تقديم ضمان لمدة عام على األقل لجميع األعمال.
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 3.3المواصفات الفنية- :
 3.3.1المواصفات الفنية للوحات (إرشادية – إلزامية)- :
)1

اللوحـ ــات اإلرشـ ــادية س ـ ـواء مثلثـ ــة أو دائريـ ــة الشـ ــكل مـ ــن الصـ ــاج بـ ــالغمر علـ ــى السـ ــاخن سـ ــمك ال يقـ ــل عـ ــن
 1.5مم.

)2

ي ــتم تثبي ــت اللوح ــات عل ــى أعم ــدة حديدي ــة قط ــر 2بوص ــة س ــمك  2م ــم بط ــول ال يق ــل ع ــن  2مت ــر م ــن الح ــد
السـ ـ ـ ــفلى للعالمـ ـ ـ ــة حتـ ـ ـ ــى السـ ـ ـ ــطح األرض ويـ ـ ـ ــتم عمـ ـ ـ ــل جنشـ ـ ـ ــات تثبيـ ـ ـ ــت بالمواسـ ـ ـ ــير قبـ ـ ـ ــل زرعهـ ـ ـ ــا بالكتلـ ـ ـ ــة
الخرسانية بعدد  2جنش لكل عامود ويتم تركيبهم باألعمدة بطريقة متعارضة باللحام.

)3

أبع ـ ــاد القاع ـ ــدة الخرس ـ ــانية  50س ـ ــم ×  50س ـ ــم × 60س ـ ــم ذات محت ـ ــوى أس ـ ــنمتى ال يق ـ ــل ع ـ ــن 250كج ـ ــم /
م 3وجهد كسر ال يقل عن  200كجم  /سم.2

)4

يـ ــتم تـ ــدعيم اللوحـ ــات مـ ــن الخلـ ــف بشاسـ ــيه مـ ــن قطـ ــاع حديـ ــد ( 3سـ ــم ×  5سـ ــم ×  1.5مـ ــم) مدهونـ ــة ببويـ ــة
ليكترو ستاتيك باللون الرمادي.

)5

ي ــتم ال ــدهان ب ــالبودرة البوليسـ ــتر المعالج ــة بـــالفرن تحـ ــت درج ــة حـ ـ اررة ال تق ــل عـ ــن  200درج ــة مئوي ــة بطريقـ ــة
اإللكترو ستاتيك.

)6

ي ـ ــتم اس ـ ــتخدام ورق ع ـ ــاكس م ـ ــن الن ـ ــوع الهندس ـ ــي grade

 engineeringنت ـ ــاج ش ـ ــركة 3mأو Avery

األمريكي ــة ال يق ــل العم ــر االفت ارض ــي ع ــن خم ــس س ــنوات أو م ــن الن ــوع الماس ــي grade

 diamondنت ــاج

شركة 3mأو  Averyاألمريكية ال يقل العمر االفتراضي عن سبع سنوات.
)7

التصـ ـ ــميم العـ ـ ــام واألبعـ ـ ــاد الخاصـ ـ ــة باللوحـ ـ ــة يجـ ـ ــب أن يكـ ـ ــون متناسـ ـ ــق مـ ـ ــن حي ـ ـ ـ

الشـ ـ ــكل العـ ـ ــام وي ارعـ ـ ــى

األبعاد وعدد األسطر والفريمات وحجم األسهم.
باللوحة ووضع مسطحات الصاج عليه ولحامها به جيدا من الخلف.

)8

يتم عمل الشاسيه الخا

)9

يـ ــتم تقطيـ ــع وعمـ ــل الكتابـ ــات العربيـ ــة واالنجليزيـ ــة والفريمـ ــات واألسـ ــهم بـ ــالورق العـ ــاكس مـ ــن النـ ــوع الماس ـ ـي أو
الهندسي.

 )10يتم دهان كافة األجزاء الحديدية بدهان بريمر قبل البدء في أعمال التركيب أو اللحام.
 3.3.2ثانيا :السدادات الحديدية- :
)1

السـ ــدادات الحديديـ ــة مقـ ــاس ( 200سـ ــم ×  120سـ ــم) يـ ــتم تصـ ــنيع اإلطـ ــار الخـ ــارجي مـ ــن مواسـ ــير الحديـ ــد
قطر  2بوصة واإلطار الداخلي من المواسير الحديد قطر  1بوصة.

)2

السدادة مزودة بعدد ( )4عجل تيفلون من أسفل ذات معامل احتكاك عالي.

)3

ت ـ ـ ــزود الس ـ ـ ــدادة بلوح ـ ـ ــة مق ـ ـ ــاس ( 24س ـ ـ ــم ×  99س ـ ـ ــم) مغط ـ ـ ــاة بالكام ـ ـ ــل ب ـ ـ ــالورق الع ـ ـ ــاكس للض ـ ـ ــوء م ـ ـ ــن
الوجهين ويتم طباعة البيان طبقا لتعليمات لجنة اإلشراف.

)4

يطعم شاسيه السدادة بالورق العاكس للضوء.
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)5

العلبـ ـ ــة السـ ـ ــفلية مصـ ـ ــنوعة مـ ـ ــن الحديـ ـ ــد سـ ـ ــمك ال يقـ ـ ــل عـ ـ ــن  4مـ ـ ــم بأبعـ ـ ــاد  40سـ ـ ــم ×  8سـ ـ ــم ×  4سـ ـ ــم
وتزود العلبة بعدد  4حجاب تقوية مقاس  14سم ×  14سم بسمك ال يقل عن  3مم.

)6

يـ ـ ــتم دهـ ـ ــان السـ ـ ــدادة بشـ ـ ــكل كامـ ـ ــل بـ ـ ــالبريمر وطبقـ ـ ــة مـ ـ ــن بـ ـ ــودرة اإللكتـ ـ ــرو سـ ـ ــتاتيك دهـ ـ ــان فـ ـ ــرن بـ ـ ــاللون
المطلوب.

اإلدارة العامة للمشتريات
كراسة الشروط والمواصفات للمناقصة العامةرقم (2020/2019 )16م

أم – نسخة رقم 20 / 15 -2020/3/23 – 1.0
التداول :بين االطراف

المنطقة االقتصادية لقناة السويس
SCZone.eg

 .4محتويات المظروف الفني
يكتب على المظروف الفني اآلتي:

المناقصة العامة رقم (2020/2019 )12م
بشأن عملية توريد وتركيب

لوحات إرشادية مرورية بميناء غرب بورسعيد
)

عرض 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 للعرضأل وتكون صفحات العرض
مطبوعة على جهة واحدة فقط وبمقاس (A4أل التنسيق 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.

 )2مدة التنفيذ.

 )3مكان التوريد والتركيب.

 )4شروط السداد والدفعات المقدمة

 )5العروض الفنية لألصناف.

 )6المرفقات.

 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 مكانية استخدام اللغة االنجليزية للمصطلحات الفنية.
 يجب ترقيم كل األوراق في محتويات العرض بما فيها الغالف والفواصل.

 4.1بيانات الجهة مقدمة العطاء



تذكر بيانات الجهة مقدمة العطاء.

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

 4.2مدة التنفيذ
يجب أن يتم التوريد والتركيب لألصناف المزمع توريدها بمعرفة الشركة بمقر الهيئة الكائن بشارعي مصطفي كامل وعزمي –

محافظة بورسعيد في مدة أقصاها (شهرين) من اخطار من ترسو عليه المناقصة بالترسية المالية وتعطى االفضلية للبضاعة
الحاضرة
وفي حالة التأخير في التوريد يتم تطبيق ما جاء من غرامات بالئحة المشتريات الخاصة بالهيئة والمقررة بنسبة  %1عن كل
أسبوع أو جزء من أسبوع وبحد أقصى  %10من جمالي قيمة العقدأل وتوقع تلك الغرامة بمجرد حصول التأخير وبدون الحاجة
لى تنبيه أو نذار أو اتخاذ أية جراءات قانونيه أو رسمية ويعتبر من ترسو عليه المناقصة أنه قد قبل توقيع الغرامات المشار
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ليها 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.

 4.3مكان التوريد والتركيب
مكان التوريد والتركيب بميناء غرب بور سعيد الكائن بشارعي مصطفي كامل وعزمي – محافظة بورسعيد.

 4.4شروط السداد والدفعات المقدمة
واالستالم ويحدد مقدم العطاء أي شروط سداد آخري يرى أنها مناسبة له على أن يتم تقييمها ضمن

السداد بشيك بعد الفح

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 بين العطاءات سيتم ضافة فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت البت
المالي في المناقصة لى قيمة العطاءات المقترنة بدفع مقدم وذلك عن المبالغ المطلوب دفعها مقدما.

 4.5العروض الفنية لألصناف
البد أن يقوم كل مقدم عطاء بتحديد األصناف والبدائل التي سيقدمها في كل بند مرفقا بها الكتالوجات الفنية وكافة المواصفات
الفنية التي تمكن الهيئة من دراسة عرضه الفني على النمط اآلتي:

 4.5.1نوع

تقوم الجهة مقدمة العطاء بتحديد أسم ونوع الصنف المطلوب وأي بيانات فنية يرى أنها الزمة إلتمام الدراسة.

 4.5.2المواصفات الفنية

يتم توضيح المواصفات الفنية التفصيلية لألصناف المطلوبة مع اعتبار التفاصيل الواردة بالمواصفة الفنية لكل بند
من البنود المطلوبة هو الحد االدنى للمعلومات.

 4.6المرفقات
وثائق قانونية وادارية للعطاءات
 صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام األساسي مع العطاءات المقدمة من الشركاتأل وبالنسبة لشركات األشخا
يرفق صورة رسمية من عقد المشاركةأل أما المنشآت الفردية يرفق صورة رسمية من قرار تأسيسها.
 مستخرج حدي

من السجل التجاري الخا

بالشركة.

 صور من البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة مدون بياناتها آلياأل وموضحا بها آخر قرار ضريبي (صورة واضحة).
 صور مما يفيد ان الشركة مسجلة وفقا ألحكام قانون رقم  67لسنة  2016بشأن صدار قانون الضريبة على القيمة
المضافة.

 صور من شهادة تسجيل الشركة بسجل الوكالء التجاريين للشركة المصنعة لألصناف المزمع توريدها ( ن وجدت).
 شهادات من الجهات المذكورة في جدول سابقة األعمال أو على األقل صور عقود وأوامر اسناد.
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 .5محتويات المظروف المالي
يكتب على المظروف المالي اآلتي:

المناقصة العامة رقم (2020/2019 )12م
بشأن عملية توريد وتركيب

لوحات إرشادية مرورية بميناء غرب بورسعيد
)

عرض 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
)2

يجب أن تكون الفئات بالعطاء مدونة بالجنيه المصريأل ومكتوبة بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقما
وحروفا باللغة العربية دون كشط أو تغيير أو تحشير.

ان ال تشمل القيم المقدمة من الشركة مقدمة العطاء أية ضرائب أو رسوم أو رسوم جمركية حي

أن الهيئة

معفاة منها بموجب أحكام قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ( )83لسنة
 2002وتعديالتهأل وفي حالة طلب ضافة الضريبة على القيمة المضافة يجب الن

على ذلك صراحة في

العرض المالي وفي حالة عدم طلب ضافة الضريبة يعتبر السعر شامل الضريبة على القيمة المضافة.
)3
)4

صاحب العطاء مسئول عن مراجعة المبالغ المقدمة منه سواء من حي

مفرداتها أو مجموعها.

تظل األسعار التي يتم الترسية بها على الشركة ثابتة دون أية زيادة طوال مدة التوريد 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 حي

مفرداتها أو مجموعهاأل واجراء التصحيحات

المادية ذا اقتضى األمر ذلكأل ويعتد بسعر الوحدة طبقا للسعر المبين بالحروفأل وال يعتد بالعطاء المبني على

خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة.
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 .6النموذج المالي للعرض
بيان الكميات واالصناف والقيمة التقديرية
م

الوحدة

1

العدد

2

العدد

الكمية

سعر

الوحدة

القيمة

المواصفات

اإلجمالية

بالعدد توريد وتركيب عالمات رشادية والزاميـة عبـارة عـن مثلـ

متسـاوي

األضــالع مــن الصــاج المجلفــن ســمك  1,5مــم طــول كــل ضــلع  90ســم
مزودة بماسورة طول  3متر قطر  2بوصة مزودة بتكسيحة خلفية  1سـم
لزيادة متانة اللوحة وتزود بعدد  2زاوية خلفية لسهولة التركيب

 2أفيز

ربــاط ومغطــاة بالكامــل ب ــالورق الع ــاكس مــع االلتــزام بكافــة المواص ــفات
الفنية ألعمال التركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو األعمـال طبقـا ألصـول
الصناعة وتعليمات جهاز اإلشراف وبيان اللوحات كاالتي  :ـ
6

ه -عالمة تقاطع طريق رئيسي مع طريق فرعى.

2

و -عالمة الطريق يضيق من الجانبين .

2

ز -عالمة الطريق يضيق من اليمين .

2

ح -عالمة الطريق يضيق من اليسار .
بالع ــدد توري ــد وتركي ــب عالم ــات رش ــادية والزامي ــة عب ــارة ع ــن دائـ ـرة م ــن
الصــاج المجلفــن ســمك  1,5مــم قطــر  90ســم مــزودة بماســورة طــول 3
متــر قطــر  2بوصــة مــزودة بتكســيحه خلفيــة  1ســم لزيــادة متانــة اللوحــة
وت ــزود بع ــدد  2زاوي ــة خلفي ــة لس ــهولة التركي ــب

 2أفي ــز رب ــاط ومغط ــاة

بالكام ــل ب ــالورق الع ــاكس م ــع االلتـ ـزام بكاف ــة المواص ــفات الفني ــة ألعم ــال
التركيــب والتثبيــت وكــل مــا يلــزم لنهــو األعمــال طبقــا ألصــول الصــناعة
وتعليمات جهاز األشراف وبيان اللوحات كاالتي :
30

ي -عالمة ممنوع الوقوف قطعيا .

15

ك -عالمة ممنوع االنتظار .

15

ل -عالمة ممنوع الدخول .

10

م -عالمة ممنوع االتجاه لى اليمين.

5

ن -عالمة صف واحد عمودي على بر دورات الطريق .

15

س -عالمة االنتظار بموازاة الرصيف .

4

ع -عالمة ممنوع الدوران للخلف .

6

ف -عالمة ممنوع مرور السيارات .

4

-
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بيان الكميات واالصناف والقيمة التقديرية
م

تابع
2

الوحدة

العدد

الكمية

سعر

القيمة

الوحدة

اإلجمالية

المواصفات

5

و -عالمة ممنوع استعمال آلة التنبيه .

15

ز -عالمة قف .

4

ح -عالمة الحد األدنى للسرعة  15كم  /س .

2

ط -عالمة اتجاه جباري يمين .

2

ي -عالمة اتجاه جباري يسار .
توري ـ ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـ ـ ــدادة حديدي ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزودة بع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد  4عج ـ ـ ـ ـ ـ ــالت مق ـ ـ ـ ـ ـ ــاس
( 200سـ ــم  120 xسـ ــم) تصـ ــنع مـ ــن الحديـ ــد بشـ ــكل كامـ ــل واإلطـ ــار
الخـ ــارجي مواس ـ ــير قط ـ ــر  2بوص ـ ــه واإلط ـ ــار ال ـ ــداخلي مواس ـ ــير قط ـ ــر

 1بوصـه وتـزود الــسدادة بلــوحة مقـاس (  24سـم  99 xسـم ) مغطـاة
3

العدد

50

بالكامــل بــالورق العــاكس للضــوء مــن الــوجهين مطبــوع عليــه بيــان تحــدده
جهة اإلشراف ويطعم الشاسيه بالورق العاكس للضـوء وتثبـت مـن أسـفل
على علبة من الحديد سمك  4مم ب بعاد ( 40سـم  8 xسـم ×  4سـم)

ويتم غلق العلبة مـن الجـانبين بلحـام حديـد وتـزود بعـدد  4حجـاب تقويـة
مقاس ( 14سم  14 xسم) بسمك ال يقل عن  3مم ويـتم الـدهان ببويـه
الكتر وستاتيك فرن باللون المطلوب.
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