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تنبيه هام:
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أتشرف بإحاطة سيادتكم علما بأنى أقدم عطائي عن املمــارسة العــامة لتوريد وصيانة النباتـات الداخليـة والخارجيـة ملبنـي الـوزارة
باملهندسين وقـد بينـ أسـعاري باملرفقـات علمـا بـأنني قـد اطلعـ عىـك كراسـة الشـروط واملواصـفات ومهاقااقـا واقـربتنفيـذ ـل مـا
ورد بقا وما تقض ى به هذه الشروط دون إبداء أية معارضة ألى سبب .
كما وأنى لم أعلق قبول عطائي عىك أي شرط وهذا إقرارمنى بذلك.

خاتم الشركة
توقيع مقدم العطاء

2

مقدمة:
تتق ـ ــدم وزارة االتص ـ ــاالت واملعلوم ـ ــات بط ـ ــر املمارس ـ ــة العام ـ ــة رق ـ ــم (  ) 11لس ـ ــنة  2018/2017ب ـ ــين الش ـ ــر ات
املتخصصـة لتوريــد وصـيانة النباتــات الداخليـة والخارجيــة ملبنـي الــوزارة باملهندسـين عىــك أن يـتم اســتيفاء الشــروط
املبينة فيما بعد وتقديم العروض موضاا بقا الشروط الفنية واملالية.
هذا ويتم تقديم العروض باسم وزارة االتصاالت واملعلومات وذلك في مظروفين أحداهما فنى واآلخـرمـا ي مـع كتابـة
املمــارسة العــامة لتقديم لتوريد وصيانة النباتات الداخلية والخارجية ملبني الوزارة باملهندسين
عىك وجهى املظروفين.
تاريخ لجنة فـت املظـاريف وتلقـى العـروض يـوم االحـد املوافـق  2018 / 4 / 1فـي تمـام السـاعة النانيـة عشـرة هـرا
بمقرالديوان العام لوزارة االتصاالت واملعلومات كيلو  28طريق مصراإلسكندرية الصاراوي بالقرية الذكية.
بيانات الشر ات املتقدمة:
.1تقديم سابقة األعمال للشر ات املتقدمة.
.2صورة من البطاقة الضريبية مجددة.
.3صورة من السجل التجاري.
.4صورة من عقد الشركة.
.5صورة من شهادة التسجيل لدى الضرائب املصرية
.6خطاب تفويض من الشركة لاضور لجنة فت املظاريف الفنية .
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تقديم العطاءات:
تقــدم العطــاءات إ ــك اإلدارة العامــة للشـ ون املاليــة بــوزارة االتصــاالت واملعلومــات بمقرهــا الكــائن فــي عالمــة كيلــو 28
طريق مصراإلسكندرية الصاراوي بالقرية الذكية
 .1قبل الساعة النانية عشرة هرا يوم االحد املوافق .2018/ 4 / 1
.2يجب أن يحمل مندوب الشركة املتقدمة تفويضا كتابيا لكى يسم له بحضور جلسة فض املظاريف الفنية .
.3يكتب العطاء باللغة العربية.
نظام تقديم العطاءات:
تقدم الشركة عطائقا في مظروفين فنى وما ي اآلتي:
أوال املظروف الفني :
 .1يجب أن يكون املظروف الفني مصاوبا بتأمين ابتدائي 1000جنية (فقط الف جنيقا مصريا ال غير)
ت ـدفع نق ــدا أو بخط ــاب ض ــمان أو بش ــيك مص ــرفي مقب ــول ال ــدفع ص ــادرم ــن أح ــد مص ــارف الدرج ــة األو ــك املعتم ــدة
بجمهورية مصرالعربية.
 .2يجــب ان يكــون خطــاب الضــمان غيــرمشــروط وقابــل للتجديــد دون الرجــو إ ــك الشــركة وســاري ملــدة ةالةــة
أشــهرمــن تــاريخ جلســة فــض املظــاريف حســب مــا هـو متعــارف عليــة فــي هــذا ااجــال وإقـرارمــن البنــك بأنــه لــم
يتجاوز إجما ي قيمة خطابات الضمان املصر له بإصدارها.
ويحتوى العطاء الفني عىك (الشروط الفنية ـ)
ويشترط أن ال يحتوى املظروف الفني عىك أي بيانات مالية.
ةانيا املظروف املا ي:
.1أن تكون جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة .
.2قوائم األسعار تفصيلية وبالجنية املصري لكافة البنود الواردة بالكراسة.
.3يتم حساب قيمة الفاتورة شهريا .
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ةالنا كراسة الشروط واملواصفات:
.1ترفق الشركة املتقدمة كراسة الشروط موقعة ومختومة بخـاتم الشـركة ويعت ـرذلـك قبـوال مـن الشـركة لكـل مـا
ورد فيقا.
.2كراســة الشــروط واملواصــفات تعت ــرجــلء ال يتج ـلأ مــن العقــد الــذى ســي رم بــين الــوزارة والشــركة التــي ستســند
إليقا األعمال.
.3ال يعتد بأي تعديل في الكراسة بسبب ما يدونه املتقدم من اشتراطات ما لم تقبل الوزارة ذلك كتابة.
رابعا التأمين النقائى :
.1عىــك الشــركة املتقدمــة للممارســة بع ـد إعالنقــا رســميا بقبــول عطائقــا أن تــمدى خــالل عشــرأيــام مــن إخطارهــا
تأمينــا نقائيــا قــدره  % 5خمســة فــي املائـة مــن إجمــا ي قيمــة العطــاء نقــدا أو بشــيك مقبــول الــدفع أو بخطــاب ضــمان
صادرمن أحد مصارف الدرجة األو ك ويشترط فك خطاب الضمان أن تكون القيمة بالكامل مسـتحقة الـدفع لـوزارة
االتصاالت واملعلومات فورا بمجرد طلب الوزارة ذلك كتابة ودون الااجة إلجراء آخر.
.2فــي حالــة زجــلالشــركة املتقدمــة عــن تقــديم التــأمين النقــائي عىــك النحــو املشــارإليــه فأنــه يكــون للــوزارة الاــق فــي
ساب قبولها لعطاء الشركة ومصادرة التأمين االبتدائي دون الااجة إ ك أي إجراء .
خامسا مدة التنفيذ والغرامات:
.1عىــك الشــركة املنفــذة أن تنهــى جميــع األعمــال موضــو التعاقــد فــك املوعــد املتفــق عليــه فــك العقــد طبقــا لهجــداول
اللمنية املوضاة بعرضه مع العلم بأن العمل في أيام العمل الرسمية عدا الجمعة والعطالت الرسمية.
.2مــن حــق وزارة االتصــاالت واملعلومــات توقيــع مــا ت ـراه مناســبا مــن غرامــات ماليــة عىــك الشــركة املنفــذة فــي حالــة
وجود تقصيرفي األعمال وخصم قيمة أي تليفيات بعد تقديرقيمتقا بمعرفة الوزارة.
سادسا مدة العقد:
 .1سنة ميالدية تبدأ من  2018/ /وتنتهـى فـي  2019/ /عىـك أن تكـون فتـرة النالةـة أشـهراألو ـك فتـرة اختبـار
يحق فيقا للوزارة االستمرارفي التعاقد من عدمه.
سادسا شروط الدفع :
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تسدد قيمة األعمال أخر كل شهر بموجب فاتورة صادره من الشركة ويتم احتسابها من خالل التشغيل الفعلى اليومي واألسعار
شامله ضريبة القيمة المضافة وأي استقطاعات أخرى .

سابعا بوابة المشتريات الحكومية:
علىىالشرك ى الملشرفسةلأنىىقلم لسسىىل ليسنىىها ليالةلسعىىللعلىىالفلرىىتليلشيىىقلشرفكىىس الملشر الفاىىقللعةلشة ى ل
()www.etenders.gov.egل،للسلسىىىا لشرهعىىىقلشربل

ىىىقليف شه ىىىىقليالةىىىلملشركىىى اقلعلىىىالشرفلرىىىىتل

شإلراس لةىىللرليلشيىىقللأىىلل لرىىقلمى سعللاىىس ل عسفلهاىىلليفىىللافاةعىىللف ى لشإلبى

لعلىىالةسىىللبلشريىىملشر ةىىلل

لشرفلرللرعل .ل

 2ـ الشروط الفنيه
البند األول ــ إلتزامات الطرف الثانى ( الشركه )
السا لشرب فلشرثلةاليلرسال ليأعفل لمالةقلشرةيلسلمللشألكهل للشرفنل لملشرخض شءليفس لشرلاش هليلرفعةهنا لعلال
شرخهفلملشرسلرال-:ل ل
ملالل:للرف ةللش هةلألليهشاقلشرس لرهل:لاس لسل اهل50لكه ةلف لشألمةلفلشألسالذا ال ل
 عههل15لكه ةليلسسل1لفس عههل15لكه ةله شااةلل130لن ل2لااه عههل10لكه ةلالالل1لفس عههل10لكه ةلمةسا لال ل1لفسعلالم لاس لشرسل اهلخ ل10لمال لف لسل اخلمنس لمف لشألنةله
أ ـ الرى -:
ــ لاس ل ى لشرةيلسلم لشرفخسل لالفال ً لبا ل ً للال لي ه لال لكسلء لفت لشألخذ لأا لشإلعسيل لف هالم لشر ى لرا لةل لةيلمل
ل سالهلس لشرفللا لافللالال :ل
ــلشألكهل لس لىليف ه لف ل40لــل60لرس ل/لكها هل/لال ل ل
ــلشركها شملس لىليف ه لف ل10لـل15لرس ل/لكها هل/لال ل ل
ــلفغبالملشرس ي لس لىليف ه لف ل8لــل10لرس ل/لفس ل/لال ل ل
ــلشرفنب لملشرخض شءلس لىليف ه لف ل8لــل10لرس ل/لفس ل/لال ل ل
ل
ل
ب ـ التسميد -:
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ــلسه ىلعفلالملشرسنفاهليمل هلهل ا لفتلف شعلةلشر م لف لشرنة للشخس فلشرةيلسلمللشخس فلةل لشرنفلهلإلفهشهل
شرةيلمليلر ةلم لشرسالا س لهعللنلشءلعةلم لاي ىلمللعةلم لمغ ىل اثلسنفهلشرفنب لملشرخض شءليلألنفههل
شر ضلا لأاليهشاقلأم لشركسلءللف سا لكع الًلف ليهشاقلشرمافليلألنفههلشراافللا لنلشءلم لها لشر ةم لمللشرف اي ل
(لNPKل)لفتل ضلأقلشر ةلم لشرمغ ىلشرسالا سلهعللشرةيلمل .ل
ــلسنفهلشألكهل للشركها شمللشألنلش لشرةيلسا للفغبالملشرس ي ليلألنفههلشر ضلا للشراافللا لشأل لها للشرف اي ل
نبلشر م لف لشرنة ل .ل
ج ـ القص والتقليم -:
ــلاس لرصلشرفنب لملشرخض شءليمل هلهل ا ليفللاؤهىل رالس نا لشركا لشرهفلراللاس لشرسصلف هلا لشنيل ل
ما ل ً للف سا لكع ال ً لكسلء لرلفنبح للاس لسسلا لشألكهل للشركها شم ليإاشرق لشألأ لشرهلأ للشرفاس للاذش لسكاا ل
شألكهل لشرهشخلا للشرخل ها للرص لشألكهل لشرخل هاق للةس لشرفخل لم ليف أق لشرك اق للأا ل لرق لعه لشألاسفل ل
يأ لشضلشرا لاس لخم لفيلغل300هةا لكع الل ل
د ـ مقاومة الحشائش الغريبه -:
ــلاس لفسللفقلشر كللشلشرغ اي ليلرب قلشراهلا لهل ال ًللعه لشرنفلحلرعلليلإلةسكل للأال لرقل ةسكل الليمل هلايا هل
لام بلفسللفسعللأالفةبس لف اة لساش لفنل قلشرةها لشرفملي للسبع لشرس ي للا لهلا شعقلشرفةبس ل .ل
هـ ـ مكافحة اآلفات واألمراض -:
ــلاهبل ه شءلأ صلهل ىلمنيلعالرا لشرةيلسلمللذركلرف ظقلمىل مليلمليلألألمللشألف شضلل ه شءلعفلاقل
شرفسللف لأل شًليلر شليلرفياهشملشرفةلني لرةلعاقلشإلملي للاذشل ه شءشملشرلرلا لف لشإلمليلمل .ل
و ـ عملية اإلحالل -:
لرهفاتلشرةيلسلملشرض ا للشرفاس لأل شًليأخ ىلية سلشرفلشم لمللأال لرقلعه لشال
ــلاهبلش لسس لعفلاقلشإل
اس لخم ل300لهةا لكع ال ل

ل

ز ـ الحدية -:
ــلاس لعف لشر ها لرلفنب لملشرخض شءليمل هلهل ا لإلظعل لشرفنب لملأالم ن لمل هلافللسه ىلعفلالمل
شر هاقلرهل لشألكهل للشركها شمل .ل
ى ـ عمليات خدمه مختلفه -:
ــلشرةظلأقل:لسس ليمل هلهل ا ليإاشرقلمىلفخل لململ شقلهلأقل ل لشرةيلسلمل .ل
ــلسل اهلشرةيلسلمل:لشرسال ليسل اهلمىلةيلسلملنلشءلبيا اق لشللمةلعاق لمللرمل ىلمللالكيلالملسال لفبللي لأال
شرلرملليلرفلشم لملشرفبللي لعلالم لسال لية سلمن ل لشرنلقللرملشرسل اهللسسه لألسل ةلفة ملقليذركللاس لسنهاهل
رافسعللأل لسل اهالل .ل
ــلشرسال ليسل اهلمىلةل لاال لفبللبلف لشألكهل لشرفثف ة ليلرسلمافلشر ةل لشرذىلاس ههلف لري لفعةهسلشرلاش ةل
لا شعسعلليلرفلرتللمالةسعللية سلشألن ل لشرنللهةلأالشرنلقلي لسل ةلفة ملقل .ل
ــلشإلرساش لياىلفل هلرل فل للشرفك أا لاس قلعلا لفتلفعةهسلشرلاش ةل .ل
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ــلشإلرساش ليسلأا لفلااةقلرصللهفاتلشرف هشملشألخ ىلشرفبلليقلألهشءلشألعفل ل .ل
ــل ه شءلعفلالملشرمالة لشرهل ا لرلةيلسلملشرهشخلا لرفس لشرلاش ةليلرفعةهنا لف ل ىللسنفاهللسلفاتللفسللفقلشألألمل
ل نسيهش لشرةيلسلملشرض ا للشرفاس ليأخ ىلية سلشألمةلفللشرفلشم لمل .ل
ــلسلشههلعههل1لعفل لأالشرفس للفك فلأةالالفالًلفتلسلأا لخ بل ل4/3يلمقلر شلشال لشضليبل ل50لفس لفتل
شر لف ليف أقلشرك اق ل
 ألل لرقلعه لسل اهلشرخ بل لشرخلصلي شلشرهةلا لاس لخم ل200لهةاعللكع ال شرك اقلفنؤرقلع لرصللسسلا لشركه لشرفلهلهلمفل لشرلاش ةللعهها ل4لكه ةل ألل لرقلعه لسسلاا للرصلشألكهل لشرخل هاقلاس لخم لفيلغل200هةاعلل لثانيا ً ــ ( إلتزامات الطرف األول )
م -سفاا لمأ شهلبلر لشرمالةق لشرخلصليلرب فلشرثلةالف لشرهخل للشرخ لجل رالشرفلرتلللضتلشألعفل لفلضل ل
شرس لرهلس ملناب سع لشرالفل لمثةلءللهلها ليلرفلرتلإله شءلمعفل لشرمالة للشر ىللشرسنفاهلهل لشإلخ لملل
شرسأثا لعلالشرفلرتل.
ثالثا ً
ملـلأال لرقلسأخا لشرب فلشرثلةالع لشرسال ليلألعفل لشرفكل ل راعلليأف لشإلنةلهلسلرتلعلا لغ شفقلسأخا ليلشرتل%5للل
(لخفن ليلرفلل ل)لف لرافقلشر سهلشركع اقللذركلع لا لال لسأخا لهل لشر هل ل را ل اللرل ل  .ل
بلـلأال لرقلغالبلشر فل لمللشرفك فلشر ةالاس لخم لع لشر هل30هةاقلع لشرال لشرلش هل.
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