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 ستثمار واملناطق احلرةاهليئة العامة لال
 قطاع األمانة العامة

 إدارة العقود واملشرتيات

 
 

 كراسة الشروط واملواصفات 
 األرض وما عليها ىوثيقة تأمني عللعملية اخلاصة باملناقصة العامة 

ب خطار احلريق والسرقة والشغباملنطقة االستثمارية ببنها ضد إ
 ملدة عام ارث الطبيعيةواالضطرابات والكو
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 محتويات كراسة الشروط والمواصفات

 
 الصفحة الموضــــــوع

 3 بيان التعريف بالشركة 

 4 تمهيد

 4 الشروط العامة

 9 تنفيذ العملية ومكان االنعقاد مراحل

 11 الشروط الخاصة

 12  المواصفات الفنية واالشتراطات الخاصة بها

 14 نموذج العطاء

 11 للعقدنموذج 
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 يانات تعريف بالشركةب
 ..................................................................................................... :ركــةاسـم الش

 .......: .............................................................................................ــوانالعنـــــــــ

 .........: .......مأمورية : ......../........../............./............../ ............رقم الملف الضريبي 

 .: ........................مأمورية : ............/............./..............رقم التسجيل بضريبة المبيعات

 ............................................................................................. :رقم السجل التجاري

 ............................................................................................ :رقم السجل الصناعي

 ......................................................................................... :اسم من له حق التوقيع

 .............................................................................................. :رقم قسيمة الشراء

 .: .....................................................................................................رقم التليفون

 ..............................: .........................................................................رقم الفاكس

 ................................................................................................ :لكترونيالبريد اإل

 ...................................................................................................... :اطأنواع النش

 ....................................................... :اسم البنك أو المسئول التي يتعامل معها وعناوينها

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

 .................................................................................: طهن مركز الخدمة ونشااعنو

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

 

 والتوقيع عليها واعتمادها بختم الشركة يجب استيفاء البيانات الموجودة عاليه بطريقة دقيقة

 : التاليجميع الشركات التسجيل على موقع بوابة المشتريات الحكومية عبر الرابط  ىيجب عل

 

http://WWW.etender.gov.eg)) 
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 تمهيـــــــــــد 
بصدد  "مدينة نصر –شارع صالح سالم  3" الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ومقرها الرئيسي 

بالمنطقة االستثمارية ببنها ضد  وثيقة تأمين على األرض وما عليها طرح المناقصة العامة لعملية
ويجب على الشركات المتقدمة ألعمال خطار الحريق والسرقة والشغب واالضطرابات والكوارث الطبيعية أ

لشركات بأفضل ما لديها المناقصة قراءة الشروط والمواصفات الموجودة بالكراسة بكل دقة حتى تتقدم ا
 .وفقًا لمتطلبات الهيئة وطبقًا للشروط والمواصفات المرفقة

 

 الشروط العامة 
  

 :اتتقديم العطاء
 

رئاي  قطااع / داخال ماااريم مغلقاة باسام السايد األساتا  رسالوي هيقدم العطاء موقعا عليه من صااحب
ويكتااب  (ماالت بجااوار الوفاااء واألراحااي الساافا –القاااهرة  -مدينااة نصاار 4488 .ب.ص) األمانااة العامااة

رساال و لا  فاي حالاة ا   عليه ما يشير إلاى موضاوع العطااء وتااريج الجلساة المحاددة لفاتر الماااريم
تسليم المااريم باليد في الجلسة عان طرياق منادوب بالبريد الموصي عليه كما يجوز لصاحب العطاء 

ولن يقبل أي عطاء مان أي منادوب مفوض من قبل الشركة بتفويض رسمي موقع ومختوم من الشركة 
ا داري الجدياد مبنى الغير مفوض بشكل رسامي بجلساة فاتر الماااريم الفنياة والتاي سايتم انعقادهاا با

       الثالثااء وماااااو لا  ي( لم الوفااء واألمال اااااخ –ي السافارات ااااح –الحاي الثاامن ) نة نصار ااابمدي لهيئةل
 .عشر اهراً  ثانيةالساعة ال 3/11/0404ق اااوافاااالم

 .من مقدم العطاءومختومة ولن يلتفت إلى أي عطاء تكون مستنداته غير كاملة أو غير موقع عليها 
 

 

 :عنوان مقدم العطاء
 

يجااب علااى مقاادم العطاااء أن يبااين بوضااوح فااي عطائااه عنوانااه الاا ي يرغااب أن توجااه إليااه المراسااالت 
أو عبار  المساجل بالبريد أو ور مع مخصوص أو باليدوتعتبر المراسالت التي ترسل إليه بالعنوان الم ك

متممااة و  صااحيحاً  أعلناات إليااه إعالناااً  أنهاااو وفقااًا ألرقااام الهواتاام المدونااة باااألوراق المقدمااة الفاااك  أ
 .ةثارها القانونيآل

 :العطاءمدة سريان 
خار موعاد دد آلمان التااريج المحا يومااً  04يقبل المتقدم بالعطاء أن يبقى عطااه  قائماا ومقيادا لاه مادة 

إلى ما بعاد تااريج  ويستمر ه ا العطاء قائماً  3/11/0404الموافق  الثالثاء لقبول العطاءات اهر يوم
 .عن عطائه وعدولهانتهائه طالما لم يطلب مقدم العطاء سحب التأمين 
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 :التأمني االبتدائي
 

مان يسادد ( غيارال  اجنيها أربعاة أالمفقاط )جنياه 8444  يجب أن يصحب العطااء تاأمين ابتادائي قادر 
إصادار أو بخطاب ضمان غير مشاروط مان أحاد البناو  المارخص لهاا مناومة الدفع االلكتروني  خالل

أشاهر مان تااريج فاتر الماااريم  أربعاةمفعول خطاب الضامان لمادة  يعلى أن يسر )خطابات الضمان 
بعااد تحديااد العطاااء المقبااول وياارد التااأمين االبتاادائي إلااى كاال ماان لاام يرسااو عليااه العطاااء و لاا  ( الفنيااة
ويتم موافاتنا بارقم حسااب بنكاي  (المهقت) االبتدائيي عطاء غير مصحوب بالتأمين وال يلتفت أل نهائياً 

 .يرد عليه التأمين موقع ومختوم بخاتم الشركة 
 

 :العطاءفتح املظاريف وقبول 
 

بمبناى الهيئاة  3/11/0404 فاقالموا الثالثااء تفتر المااريم في الموعد المحدد لها في ا عالن ياوم
ولمقدمي العطاءات أو مندوبيهم المعتمدين حق حضور جلساة  بمدينة نصر الساعة الثانية عشر اهراً 

جلسااة فااتر  فااتر المااااريم الفنيااة مااع حضااور مناادوب مفااوض لااه حااق التوقيااع مماان يااتم قبولااه فنياااً 
عادتهاا وتحاتفا اله المقدمة،المااريم المالية ومعرفه قيمة كل العطاءات  يئاة بحاق إلغااء المناقصاة وات

وال  لاا  بااأي وجااه إداريااًا  علااىبااداء األسااباب وال يحااق لمقاادمي العطاااءات االعتااراض دون إ جدياادماان 
 .ء آخرقل العطاءات أو أي عطاضائيًا والهيئة غير ملزمة بقبول أق

 :اقدات التي تربمها اجلهات العامةالتعأحكام قانون 
الخاااص بتناايم التعاقادات التااي تبرمهاا الجهاات العامااة  0414لسانة  140القااانون رقام أحكاام  تساري

بشااأن تفضاايل المنتجااات المصاارية فااي العقااود  0415لساانة  5والئحتااه التنفي يااة وأحكااام القااانون رقاام 
حكااام وتعتباار أ –التااي تبرمهااا الجهااات الحكوميااة وأحكااام الالئحااة الماليااة للهيئااة علااى هاا   المناقصااة 

لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية سالفة ال كر فيما لم يرد بشاأنه ناص مكماًل  القانون جزءً 
 .فيها

 :النهائيالتأمني 
أن يااودع فااي فتاارة ال تجاااوز عشاارة أيااام تباادأ ماان تاااريج اليااوم التااالي المقبااول علااى صاااحب العطاااء 

التاأمين المهقات   خطار  بقبول عطائه بكتاب موصى علياه بعلام الوصاول التاأمين النهاائي الا ي يكمال
 .العقدمن قيمة % 5إلى ما يساوى 
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 :التعاقدحاالت فسخ 

يحااق للهيئااة العامااة لالسااتثمار والمناااطق الحاارة فسااج العقااد ومصااادرة التااأمين النهااائي فااي الحاااالت 
 .التنفي يةوالئحته  0414لسنة  140يها بالقانون رقم لالمنصوص ع

 
 

 :العطاءاتتقديم  كيفية
 

 .المالياءات في ماروفين أحدهما للعرض الفني واآلخر للعرض تقدم العط
 :اآلتياملظروف الفني على  وحيتوي

  أو بموجاب خطااب ضامان  مان خاالل مناوماة الادفع االلكتروناياد  المطلوب ساد االبتدائيالتأمين
 .من تاريج فتر المااريم أشهرغير مشروط ساري لمدة أربعة 

 للعملية موقعاة ومختوماة مان مقادم العطااء ويعتبار  لا  قباوالً  صليةمواصفات األكراسة الشروط وال 
 .بكل ما ورد به من شروط ومواصفات وال يحق ألي شركة التعديل فيها أو ا ضافة عليها

  ضريبيخر إقرار من البطاقة الضريبية موضحًا بها آصورة. 

 صورة التسجيل بضريبة القيمة المضافة. 

 مستخرج حديث من السجل التجاري. 

 سنادثة مماثلة ومقرونة بصور أوامر ا عمال حديأبقة سا. 

 صورة من الشكل القانوني للشركة والمستندات الدالة عليه. 

  فتر المااريمتاريج المركز المالي الخر ثالث أعوام سابقة معتمدة بتاريج سابق عن. 

 يئة المصرية للرقابة على التامينما يفيد التسجيل باله 

 تقديمها قانوناً  جميع المستندات الواجب. 

 والئحتااه التنفي يااة فيمااا لاام ياارد بااه نااص فااي الشااروط  0414لساانة  140حكااام القااانون أ تسااري
بشاأن تفضايل المنتجاات الصاناعية فاي العقاود  0415لسانة  5العامة سالفة الا كر والقاانون رقام 

 .الحكومية والئحته التنفي ية

  الشركةمختومة بخاتم  بوابة التعاقدات العامة علىتقديم ما يفيد التسجيل. 

 نيولن يلتفت آلي شروط مالية ترد ضمن العطاء الف. 
 

 :اآلتياملظروف املايل على  وحيتوي

  يحتااوي الماااروم علااى قيمااة قسااط التااامين المطلااوب شااامل كافااة الضاارائب والاادمغات الحكوميااة
الحاطاة ومصاريم االصدار وكافة المصاريم االخارى بماا فاي  لا  مصااريم اصادار الوثيقاة ماع ا

الن السداد سيكون على اربعة اقساط متساوية كال ثاالث شاهور ويساتحق القساط االول ماع بداياة 
 .الوثيقة
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 جاراء تعاديل فياه مهماا إو عطااء شاطب أي بناد مان بناود العطااء أو المواصافات أال يجاوز لمقادم ال
تام تقديماه في عطائه إ ا ما  أي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ إلىوال يلتفت  نوعه،كان 

 .بعد فتر المااريم الفنية

  كماا يجاب ان ( الكمبياوتر)تكتب األسعار أرقام وحروم باللغاة العربياة وباالحبر الجاام او الطباعاة
 .يكون العطاء مهرخاً 

 فااي العاارض المااالي يجااب  رال يجااوز الكشااط أو المحااو فااي العاارض المااالي وكاال تعااديل أو تصااحي
 .واعتماد  من مقدم العطاء قبل تقديمه الي الهيئة إعادة كتابته أرقاما وحروفاً 

 بوضااع األسااعار النهائيااة شاااملة كافااة  االلتاازاممااع المصااري  هن يبااين قيمااة العاارض المقاادم بالجنيااأ
 .والدمغاتالضرائب 

 :واملاليةاللغة املستخدمة بالعروض الفنية 
 واالستفساااارات، اساااالت،والمر  العاااروض،اللغاااة العربياااة هاااي اللغاااة التاااي يجاااب اساااتخدامها فاااي كتاباااة 

الحاااالت الخاصااة التااي تقررهااا الهيئااة وال يجااوز اسااتخدام أي لغااة اخااري باسااتثناء  التعاقديااة،والشااروط 
 .وتفرضها طبيعة العمل والتي تستخدم اللغة ا نجليزية

 :العروضسرية وملكية 
الهيئاة بردهاا تطبيقاًا  تعتبر العروض المقدمة من قبل الشركات ملا  للهيئاة العاماة لالساتثمار وال تلتازم

 .للقانون
 :ىخرأمالحظات 

 .يجب ان يحمل مندوب الشركة تفويضًا كتابيًا لكي يسمر له بحضور جلسة فتر المااريم    
 :التايلالنحو  على بالشكاوىتنظيم التقدم 

 

م الخاص بتنااي 0414لسنة  140القانون رقم حكام أرأي مقدم العطاء إخالل الهيئة ب في حالة ما إ ا
إلاي مكتاب  التقدم بشاكوا يحق لصاحب العطاء  التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والئحته التنفي ية

متابعااة التعاقاادات الحكوميااة للنااار والباات فااي الشااكوى وتسااوية الخالفااات ويكااون تقااديم الشااكوى إلااي 
 :التاليةالمكتب الم كور وفقًا للمواعيد 
 المدة المسموح بها الحالة

 ىعمال علا فنياة بياوميقبل الموعد المحدد لفتر المااريم ال علقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروطمت ىشكاو 
 األقل

قباال الموعااد المحاادد لجلسااة فااتر المااااريم الماليااة بيااومي  متعلقة بالبت الفني ىشكاو 
 األقلعلى عمل 

 األقلعلى قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل  متعلقة بالبت المالي ىشكاو 
األكثار مان صادور القاارار  ىعلاياتم تقاديمها بعاد ياومي عماال  متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفي  ىشكاو 

 .ال ي يتضرر منه الشاكي
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رئي  الا / ساتا مكتاب السايد األ إلاىيراعي في جميع األحوال تقديم صورة من الشاكوى فاي  ات الوقات 
 .للهيئةالتنفي ي 

 

 :التنفيذمدة 

 سنة قابلة للتجديد وفقا لرهية الجهة االدارية المختصة عماللتنفي  األالمحددة ة المدة الزمني 

  :التعاقدوغرامة التأخري وفسخ  التنفيذ

علاي الشاركة ان تقاوم بتنفيا  ماا ورد بكراساة الشاروط والمواصافات وماا ورد بهاا مان ضاوابط موضااوع  
الشاركة  تو تاأخر االساناد وات ا تقاعسات أ ما كور باأمرالتعاقد فاي المواعياد المتفاق عليهاا فاي العقاد وال

عن تنفي  المتفاق علياه، أو امتنعات عان تنفيا  التازام ناشات عان التعاقاد يكاون للهيئاة الحاق فاي فساج 
 علااى الشااركة بغرامااة وتوقااع نساابالعقااد ومصااادرة التااأمين النهااائي فضاااًل عاان حااق الهيئااة فااي الرجااوع 

الخاااص بتنااايم التعاقاادات التااي تبرمهااا الجهااات  0414لساانة  140الغرامااة طبقااًا لمااا ورد بالقااانون  
بشاأن تفضايل المنتجاات الصاناعية المصارية  0415لسانة ( 5)العامة والئحته التنفي ية والقانون رقام 
 .في العقود الحكومية والئحته التنفي ية

 
  :العطاءاتتقييم 

مان القاانون ( 35)الماادة رقام  ألحكاامًا قال ساعرًا طبقاسيتم تقيايم العطااءات بنااام األفضال شاروطًا واأل           
بشأن تنايم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والئحته التنفي ية والعملياة غيار  0414لسنة  140

 .قابلة للتجزئة
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 مراحل إجراءات تنفيذ العملية ومكان انعقاد اجللسات

 
 مكان انعقاد اجللسة البيان 

  قطاع األمانة العامة بحي السفارات مدينة نصر  م الفنيةانعقاد لجنة فتر المااري
 قطاع األمانة العامة بحي السفارات مدينة نصر اجتماع لجنة البت الفني األول 
 قطاع األمانة العامة بحي السفارات مدينة نصر اجتماع لجنة البت الفني الثاني

  اعتماد السلطة المختصة ألعمال لجان البت الفني
لوحة ا عالنات الداخلية بقطاع األمانة العامة بحي  خطار الشركات ن عن نتيجة البت الفني وات ا عال 

 السفارات مدينة نصر
  خطار الشركات بالفتر المالي إ

 قطاع األمانة العامة بحي السفارات مدينة نصر فتر المااريم المالية
 ات مدينة نصرقطاع األمانة العامة بحي السفار  لجنة البت المالي األول
 قطاع األمانة العامة بحي السفارات مدينة نصر لجنة البت المالي الثاني

  اعتماد السلطة المختصة ألعمال لجان البت المالي
لوحة ا عالنات الداخلية بقطاع األمانة العامة بحي  خطار الشركات ا عالن عن نتيجة البت المالي وات 

 السفارات مدينة نصر
  سنادإرسال أمر ا 
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 الشروط اخلاصة

 
غةت  لمظتاري  الفيةتة ذلت لل العطتاءات المحدد لفتت  الن يلتفت إلى العطاءات المقدمة بعد التاريخ  .1

ذ لهةئتة وذ بموبتش كتةل مق تود التد   وما نقداً بخزييتة اإ مصحوبة بما يفةد سداد التأمةن االبتدائيال

 .لمدة وربعة وكه  مص  ي وذ بموبش خطاب ضمان بيكي غة  مش ذط ساري

ن ة بالك استة ذللتى مقتدمي العطتاءات ويجش ان تكون العطاءات مطابقة للمواصفات الفيةة الم  ق .2

للتى المعلومتات الكا ةتة لتن لتل اامتور الخاصتة  ايتح ذا بأنفسهم ق ل تقتديم لطتائهم ون يحصتلو

 .بالعملةة

الكمةات من ااصياف المطلوبتة  للهةئة العامة لالستثمار ذالمياطق الح ة الحق  ي خفض وذ زيادة .3

ن يكون للش لة المتوردة الحتق بتأي تعتويض وذ دذن و( الع ض)قةمة العطاء  من %21 ي حدذد 

 .زيادة  ي ااسعار ذذلل ط قاً للقانون

وي  لة المتوردة اذ الميفت ة للعملةتة يجش لدم إضا ة وية تحفظات إلى العطتاء المقتدم ذال يحتق للشت .4

 .مدة التيفة زيادة  ي ااسعار طواد 
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فات ـــــــاملواص
 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفني

وثيقة تأمني على  اخلاصة بعملية تواالشرتاطا
األرض وما عليها باملنطقة االستثمارية ببنها ضد 

اخطار احلريق والسرقة والشغب واالضطرابات 
 طبيعيةوالكوارث ال
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 :بيانات عامة عن المنطقة االستثمارية ببنها محافظة القليوبية

 

 فدان 04: المساحة 

 صناعات غذائية وزراعية وصناعات مكملة: النشاط 

 بنها بمحافظة القليوبية  –عزبة نجيب  –ناحية الفاروقية : الموقع 

 ملك الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة: الحيازة 
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 مباني ومنشآت وأنظمة وشبكات المنطقة االستثمارية بمدينة بنها

 أنظمة وشبكات مكوناته المبنى

مبنى خدمات 

 المستثمرين

ورضي + بدرذم )دذر  3

 (وذد+ 

 ةديو  –ك كة معلومات  –مكا حة ح يق  –إن ار ح يق 

 تكةة  –لامة ات  –لونف نس 

 لامة ات –ك كة معلومات  –إن ار ح يق  (وذد+ ورضي )دذر  2 مبنى الدفاع المدني

 وبهزة صوتةات دذر ورضي مبنى المسجد

مبنى خدمات العاملين 

(1) 

 لامة ات –ك كة معلومات  –إن ار ح يق  دذر ورضي

مبنى خدمات العاملين 

(9) 

 لامة ات –ك كة معلومات  –إن ار ح يق  دذر ورضي

 تكةة  –لامة ات  –ك كة معلومات  –إن ار ح يق  ضيدذر ور مبنى ريادة األعمال

 لامة ات –ك كة معلومات  –إن ار ح يق  (وذد+ ورضي )دذر  2 المبنى الحضري للمرأة

 لامة ات –ك كة معلومات  –إن ار ح يق  دذر ورضي مبنى اإلسعاف

 لامة ات –ك كة معلومات  –إن ار ح يق  دذر ورضي مبنى منافذ البيع

 محوالت –مكا حة ح يق  –إن ار ح يق  دذر ورضي الكهرباء مبنى غرفة

خزان + خزان ص ف  منطقة مرافق عامة

+ بةارة + ري ذح يق 

 خزان مةاه

 مكا حة ح يق –إن ار ح يق 

هناجر وحدات صناعية 

 (متر 044) 1نموذج 

ذحدة صيالةة دذر  131

 ذاحد

 إن ار ح يق

هناجر وحدات صناعية 

 (متر 904) 9نموذج 

ذحدة صيالةة دذر  17

 ذاحد

 إن ار ح يق

 إن ار ح يق مخزن دذر ذاحد 18 هناجر مخازن جافة

 إن ار ح يق ثالبات دذر ذاحد 6 هناجر ثالجات مركزية

وسوار ذمياطق خض اء  الموقع العام

 ذانت لوك ذولمدة إنارة

 ونظمة ري ذاتي –لامة ات 

ك كة  –ك كة ط ق  –حي ذص ف مط  ك كة ص ف ص –ك كة تغ ية مةاه ذري  البنية األساسية

 ك كة تلةفونات –ك كة مكا حة ح يق  –لابالت له باء 

 إبمالي قةمة م اني ذميشآت ذونظمة الميطقة االستثمارية بمديية بيها ط قاً لل  ذتولود الخاص بإنشائها

1212122242113 

 ذثالثة ذخمسون بيةهاً مص ياً ملةار ذمائة ذخمسة ذلش ذن ملةون ذمائتان وربعة ذلش ين ول  ذخمسمائة 
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 نموذج العطاء

 
ذالمحدد لها السالة  ................................................................مياقصة  لطاء

 ............................................................ ي يوم  ...............

 ../............................/.......الموا ق

 /.............................................................................................................السةد

 .......................................................................................نا الموق  للى ه او

ذالخاصة بتقديم العطاءات  عت ذ حصت بمة  الش ذط العمومةة المعمود بها حالةاً نيي اطلوق  بأ

لا ة  ق  بأنى  همت تماماً وذ ........................................................... /لملةة بمياقصة

ة  بمة  للةه وتعهد بتيف التفاصةل ذاالماد ذقدمت لطائي الم  ق للى وساس ه ه التفاصةل ذبياءً 

م  المطابقة التامة لكا ة الش ذط الموا ق للةها ميى  يشملها العقد للى مسؤذلةتيلماد التي اا

د المدة المحددة للتيفة  ذذلل بإبمالي م ل  الش ذط السابق ذل ها بالك اسة خال  يلما ذرد  ط قاً 

 .(.................................................. قط )بيةه ........

لماد المطلوبة ذالص ف يكون من سعار لل يود المطلوب تيفة ها بمقايسة االلكمةات ذ ئات اا ذ قاً 

ليس ة ااداء ذتوقة  طاقم اإلك اف  لماد ذذ قاً لما يتم تيفة ه من و ذاق  المستخلصات الجارية ط قاً 

الخاص  0414لسنة  140القانون رقم  ماحكا لماد موضوع العقد ذط قاً للى مستخلص اا

بشأن  0415لسنة ( 5)بتنايم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والئحته التنفي ية والقانون رقم 

 .تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية والئحته التنفي ية
 تعهد بتيفة  لل ما باء بك اسة الش ذط ذالمواصفاتذو

 توقيع مقدم العطاء
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 ............. مليةمنوذج عقــد لع

 

منوذج العقد وفقًا للنماذج املعتمدة من اهليئة العامة للخدمات 
 احلكومية


