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 : موضوع العطاء ( :1) بند

بو أ) طار ر خط قوإزالة المحطات على طول مساهدم ترغب الهيئة القومية لالنفاق فى التعاقد على  

نسوب محتى  على ان تتم أعمال الهدم -المحطات  وصف ومواقعمرفق بيان بو محطة مصر ( –قير 

ل الً باوالحفر الالزم الزالة االساسات مع نقل ناتج الحفر او وتشملسطح االرض  اسفلالتأسيس 

 تشمل هدم وازالةعمال الهدم أويراعي أن  جدتاذا و –المياه الجوفيه  وسحبللمقالب العمومية 

 المر( بمابما يلزم النجاز االعمال وكذا سند جوانب الحفر اذا لزم ا –االساسات واالعمدة والسمالت 

ذا انوني هو ضروري لحماية االبنية والطرق المجاورة وسيكون المقاول مسئوالً عن التعويض القا

ل سعراً ع المقاوعلي ان يض -عماله حدثت باألبنية المجاورة او الشوارع المجاوره أية اضرار نتيجه أ

عمال هاء من األبعد االنت لهيئة القومية لألنفاقهذه المواقع لأن يتم تسليم و - لشراء المخلفات ذات القيمة

وائم وذلك على ضوء المستندات والشروط والمواصفات الفنية وق - ي مخلفاتمن أتماما خالية 

 2018لسنة  182ة وطبقا إلحكام القانون رقم زايدذه المالخاصة بهالكميات الواردة بكراسة الشروط 

قم لمالية رار وزير اوالئحتة التنفيذية الصادرة بقرالجهات العامة التى تبرمها التعاقدات الخاص بتنظيم 

  0 2020لسنه  188وتعديالته بالقانون رقم  2019لسنة  692

 :والتحقق من سالمة العطاء الموقعة معاين (:2) بند

بكلل  يقومان والة الهدم واالزالقيام بمعاينة كاملة لمواقع وتحديد األسعار لعطاء يم اتقدى المقاول قبل عل 

 فلى اخلر  معلوملات أيلة او اضلافية معلوملات أيلة عللى للحصلول مسلئوليته وتحلت الالزمة التحريات

 ذللك كللب قلام قلد هانل ويعتبلر ذللك عللى ا  بنلاء اسلعاره وضلعو وملداها التزاماته طبيعة من التحقق سبيل

 كان مامه تصادفه التى الصعوبات مواجهة عن وحده مسئوال المقاول يكون وكذا للعطاء تقديمه بمجرد

 ونملد هلو مملا ازيلد سلعاربأ المطالبلة فلى الحلق لله ولليس منظورة غير او منظورة كانت سواء نوعها

 تظلرةمن تكلن للم التلى لظلرو ا او تطرأ التى الصعوبات نظير تعويض او اضافية مبالغ ا  او بعطاءه

 او التزاماتلله مللن التحقللق عللدم مللن ينشللأ ان يمكللن تللأخير او خسللارة او زائللدة مصللاريف تكبللد بسللبب او

 ـل لللمقلاو معطلاه اخلر  معلوملات فلى او ـل العقلد مستندات فى نوعه كان مهما سهو او خطأ ا  بسبب

 . وااللتزامات المسئولياتو المخاطر هذه لكل ومغطية شاملة منه المعطاه االسعار وتعتبر

 المستندات التعاقدية : (:3) بند

 -يتكون العقد من المستندات التالية : 

 .باألسعار ةزايدمالكشف العقد وقائمة الكميات و : 3-1

 الشروط الخاصة للهيئة القومية لالنفاق .كراسة  : 3-2

 المواصفات الفنية لالعمال. : 3-3

 ألعمال .البرنامج الزمنى ل : 3-4

 
 .الرسومات االرشادية : 3-5

 وسو  تعطى أولوية لهذه المستندات طبقا للترتيب عاليه . 
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 : تنفيذالمدة  (:4) بند

بالبرنامج ة محددمدة تنفيذ له  المحطاتكل موقع من مواقع ن يكون لعلى أ - شهور (3) مدة العقد  

اغلين شمقاول الموقع خالي من اي ال استالممنذ  وتحتسب هذه المدة -المرفق بمستندات الطرح الزمني 

 . أو ممتلكاتهم

 دخول العقد حيز التنفيذ : ( :5) بند

 يتم دخول العقد حيز التنفيذ عند إستيفاء الشروط التالية أيهم الحق :

 توقيع العقد . :5-1    

ليم تسيتم و  سو -لين وممتلكاتهم من الشاغخالي للمقاول  على األقل واحدتسليم موقع قيام الهيئة ب :5-2    

 .حسب أولوية األعمال  تباعا قع العملاموباقي 

  قيمة المزاد سداد  5-3

 البرنامج الزمنى لألعمال : (:6) بند

 

 

 

لالزمة لمدة اا محدد بهة زايدكراسة الشروط الخاصة بهذه المالبرنامج الزمنى المقدم من الهيئة ضمن 

الي من خعلى حدة تحتسب منذ بداية تسليم هذا الموقع للمقاول  موقعلكل لالنتهاء من األعمال 

اتج نونقل ة زالالاالهدم وباالنتهاء من اعمال ي يجب ان يلتزم المقاول الذوالشاغلين وممتلكاتهم 

 اليخ ألنفاقمية لالمخلفات غير ذات القيمة إلى أقرب مقالب عمومية معتمدة وتسليم الموقع للهيئة القو

  0لكل موقع  المدة المحددة بالبرنامج الزمنيأي مخلفات في موعد غايته  من تماما

 تعديل كميات أو حجم العقد : (:7) بند

كل بند بذات بالنسبة ل %25للهيئة الحق فى تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص فى حدود  

يئة م الهعويض عن ذلك وسو  تقوالشروط واألسعار دون ان يكون للمقاول الحق فى المطالبة با  ت

ون رقم ء بالقانما جالبتقدير المدة الالزمة التمام هذه التعديالت دون التأثير على االسعار وذلك تطبيقا 

 بهذا الخصوص . وتعديالت كل منهما والئحته التنفيذية 2018لسنة  182

 

 (:8) بند

 

 طريقة السداد :

 يتم السداد على النحو التالى : 

 :التأمين االبتدائي 8/1     

 لمزايده وأهمية ا( من الالئحة التنفيذية ويتم تحديده حسب طبيعة 30مادة )التأمين اإلبتدائى 

على مقدم العطاء أن يودع لد  الهيئة قبل حلول اخر موعد لتقديم العطـــاءات )موعد فتح المظاريف(  

أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب  يتم سدادة نقدا جنيه(              جم )                تأمينا إبتدائيا قدره

فى حالة تقديم التأمين على صورة خطاب ضمان فإنه يجب أن يكون صادر من أحد البنوك ضمان 

وغير مشروط ويشمل أيضا على شهادة من البنك تفيد إستعداد البنك لتعليقة تحت المحلية المعتمده 
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أمين المطلوب ويتم دفعة للهيئة بناء على طلبها بغض النظر عند أ  تصر  الهيئة مبلغ يعادل قيمة الت

الحد األقصى العطاء وكذلك مايفيد بأن البنك قد قام بإصدار الضمان بما اليتجاوز طعن من مقدم 

الضمان غير مقترنة بأ  خطاب ويجب أن يكون  –المصرح به من قبل الوزارة المصرية المختصة 

وكل عطاء يقدم بدون التأمين االبتدائى بالكامل لمحدد لتقديم العطاءات وفى الموعد اقيد أو شرط 

  يستبعد وال يلتفت اليه ويعتبر غير قانونى .

 التأمين النهائى : 8/2     

 

 

 

 

قاول بعد ارساء لى المع -  2018لسنة  182رقم من الالئحة التنفيذية للقانون (  94 طبقا للمادة ) 

 إلرساء عليها بمجرد مزادقيمة الاجمالي من  %30يمة التأمين االبتدائي إلى العطاء عليه أن يرفع ق

 في حالة عدم السداد يكون التأمين االبتدائي من حق الهيئة.و - كتأمين نهائي

اقع سليم المووت فاتقع من أي مخلاالمو جميع وخلوئي إال بعد اتمام كامل األعمال وال يرد التأمين النها

  0بدون مالحظات 

  
 : لمزادقيمة اسداد  8/3     

أقصاه  وفي موعد( من سعر المزاد %100) سعركامل ال سداد مزادمقاول الذ  يرسو عليه العلى ال 

ق خالل حإمع عدم النهائى وفى حاله عدم السداد يسقط حقه فى التأمين  رساءيوم من تاريخ اال 15

 2018لسنه  182 من الالئحة التنفيذية للقانون (81)الهيئة فى الرجوع بالتعويض وفقا ألحكام المادة 

0  

 

 -: المواصفات الفنية لألعمال : (9) بند

ً ألاهذه يتم تنفيذ  د وللكوشروط الواردة ضمن كراسة الألعمال الهدم للمواصفات الفنية عمال طبقا

 .وطبقا ألصول الصنعة االتحاد المصر  للتشييد والبناء 

  :المقاول ي ومستخدميفمشر بند )10( :

ة مد أية وعقد اعلى المقاول ان يهيىء الجهاز الالزم لالشرا  على تنفيذ االعمال طوال مدة تنفيذ ال

شرا  از االويجب ان يتكون جه للوفاء بالتزامات المقاول روريةض هيئةعتبرها القد تإضافية أخر  

ان و، بعةلالشرا  والمتا الزمينمن مهندس المقاول وعدد كا  من مساعد  المهندس والمالحظين ال

، وعلى  ألعمالرؤساء العمال والمراقبين والعمال المهرة وانصا  المهرة والعاديين لتنفيذ ايستخدم 

 0لعمل امهندس المقاول وكذا مساعد  المهندس والمشرفين التواجد بالموقع بصفة مستمرة اثناء 

شرا    عضو من جهاز االل وعلى أموافقته على مهندس المقاووللمالك السلطة الكاملة فى سحب 

اول او المق وعلى المقاول فى هذه الحالة وبمجرد استالمه اشعارا خطيا بهذا السحب ان يسحب مهندس

 مكن.افق عليه المهندس بأسرع ما يا  عضو اخر يطلب سحبه من الموقع وان يعين بديال له يو

 بدفع المقاول فيلتزم – ذلك منه طلب اذا - بآخر استبداله فى او المهندس تعيين فى تقصيرالمقاول عند

،  استبداله وا المهندس استخدام بدون تمضى التى االيام من يوم كل عن يوميا جنيه 300 قدرها غرامة

 . لتنفيذا مدة طوال وذلكبدون استخدام فني او مالحظ  تمضى التى االيام من يوم جنيه عن كل 200

 بند )11( :

 

  :كفايه العطاء

الفئللات بالمقللاول انلله قللد اسللتكمل معلوماتلله قبللل تقللديم عطائلله بشللأن صللحته وكفايتلله فيمللا يتعلللق يعتبللر 

كذا وجب العقد واالسعار المذكورة بعطائه وان هذه الفئات واالسعار تغطى كافة التزاماته التعاقدية بمو

 .جميع الواجبات المطلوب انجازها الكمال وصيانة االعمال على الوجه االكمل
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 بند )12( :

 

 المحافظة على المباني والشوارع المجاوره وحركة المرور 

 

ر يث ال تؤثعلى المقاول ان يحافظ علي الشوارع المجاوره للمبنى والمبانى المجاوره فى حاله جيدة بح

سليكون اعمال الهدم عليهلا وان يتخلذ جميلع االجلراءات الخاصله بسلالمه الملاره والمبلانى والشلوارع و

 ةكامله عن جميع المخالفات والحوادث التى تقع نتيجة اعمال الهدم واإلزال مسئوال مسئوليه

 

 بند )13(

 

 تدبير المياه والكهرباء الالزمة لالعمال:

 

لعقد تنفيذ ا ل مدةعلى المقاول الذ  يرسو العطاء تدبير المياه والكهرباء الالزمة لتنفيذ االعمال طوا

 بمعرفته وعلى حسابه.

 

 ل على التصاريح الالزمة لالعمال:الحصو (:41) بند

 

 بمعرفته لعقداا على المقاول الذ  يرسو عليه العطاء الحصول على التصاريح الالزمة لتنفيذ اعمال هذ

المعدات يارات وتصاريح المرور للس –مثل  من الجهات الفنية المختلفة ) إذا لزم االمر ( وعلى حسابه

التصاريح الالزمة من  –ات الالزمة للتشوينات والمعدات يح اشغال المسطحتصار –الخاصة بالمقاول 

مركز  –الغاز  –التليفونات  –الكهرباء  –الصر  الصحى  –جهات المرافق المختلفة مثل المياه 

 يح منمعلومات شبكات مرافق القاهرة الكبر  .. الخ وعليه االلتزام بما يرد فى هذه التصار

النفاق ، والهيئة القومية ل–لعدم إلتزامه بشروط التصاريح  إشتراطات وعليه تحمل أ  سلبيات تنتج

 الزمةسو  تعاون فقط فى استخراج هذه التصاريح وذلك بتدعيم المقاول بالمحررات الرسمية ال

 .روع المش خل ضمن المدة التعاقدية لتنفيذدبان يتم استخراج ت للجهات المختصة بإصدار التصاريح

  

 مة للمشروع:المعدات الالز ( :51) بند

 عمال هذاانفيذ على المقاول الذ  يرسو عليه العطاء توفير جميع المعدات الالزمة وبالعدد الكافى لت

 لمشروع.انفيذ العقد فى المدة الزمنية المحددة على ان تكون جميع المعدات بحالة جيدة طوال فترة ت

 

 الحراسة واالضاءة وتأمين مواقع العمل: ( :61) بند

لمشاه ركة اول الذ  يرسو عليه العطاء عمل ما يلزم لعدم تاثير اعمال التنفيذ على حعلى المقا

ع أ  لوقو مين مواقع العمل منعاعليه اتخاذ االجراءات الالزمة لتأوالسيارات بمواقع العمل و

طات السل حوادث فى مناطق العمل وذلك بعمل اسوار مؤقتة بارتفاع ونوعية مناسبة توافق عليها

عرفته لك بمالمختصة حول موقع العمل وأن يقوم بتعيين الخفراء الالزمين للحراسة كل ذ المحلية

 وعلى حسابه.
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 ( :71) بند

 

 احتياطات االمن الالزمة لالفراد والمنشآت والمرافق المجاورة لموقع العمل:

منع ما ل عالةعلى المقاول الذ  يرسو عليه العطاء ان يتخذ االجراءات واالحتياطات الالزمة والف

ت لمعداايحدثه سير العمل الذ  يقوم به بمقتضى هذا العقد من اضرار سواء كانت لالفراد أو 

 تنفيذ لىرا  عالخاصة به أو ألحد مقاولى الباطن التابعين له أو لمندوبى الهيئة القائمين باالش

كات االعمال أو للغير والمقاول وحده مسئول عن ا  أضرار تحدث اثناء سير العمل للممتل

اشرة ية مبوالمنشآت الحكومية أو العامة أو الخاصة المجاورة لموقع العمل ويكون مسئول مسئول

ة أو سرقر أضرا دون أدنى مسئولية على الهيئة القومية لالنفاق عما ينتج من وفاة أو اصابات أو أ 

الباطن  قاولىأو أ  خسائر من أ  نوع سواء كان ذلك بسبب أهماله أو إهمال وكالئه أو عماله أو م

 التابعين له أثناء سير العمل.

حافظ يجدت و ويقوم بفصل المرافق المختلفة من المبانى قبل البدء فى الهدم ان وعلى المقاول ان 

عليها  حافظةبجوارها وعمل ما يلزم لتامينها والم على جميع المرافق الموجودة بمواقع العمل أو

  من عيه ألشغالة دون حدوث أية اضرار بها وفى حالة حدوث أ  تلف سواء بمعرفة المقاول أو تاب

  هذه المرافق فعليه ان يقوم بإصالحه فورا" بمعرفته وعلى حسابه.

  :العناية باالعمال ( :18مادة)

ل وعليلله ان يقللوم علللى نفقتلله الخاصللة بوقايلله جميللع االعمللا المقللاول مسللئول عللن جميللع االعمللال-

حلدث يالمجاوره من التلف بسبب اجراء اعمال الهدم واصالح ملا يظهلر او ينشلأ ملن عيلوب فيهلا او 

عليله  فيها من تلف ال  سبب كان سواء حصل ذلك قبل او بعد موافقة المهندس عللى تللك االعملال و

او تللف  ات المجاورة لموقع العمل بحيث اذا حدث لها ضررـاسأن يحافظ على جميع المبانى أو األس

 بسبب بسبب اهماله يكون ملزماً باعادتها الى أصلها على حسابه و تحت مسئوليته . 

 

ى مل بمقتضر الععلى المقاول ان يتخذ االجراءات واالحتياطات الالزمة والفعالة لمنع ما يحدثه سي-

لك او الما لعمال او ال  شخص اخر او من االضرار بممتلكاتهذا العقد من الوفاة او االصابات ل

 ن الوفاةنتج عالحكومة او الشركات او االفراد ويكون مسئوال وحده مباشرة دون تدخل المالك عما ي

او  همالهاو  االصابات او السرقة او االضرار االخر  من ا  نوع سواء كان ذلك ناشئا بسبب ا

 0ير العمل او لم ينشأ بسبب ذلك اهمال وكالئه وعماله اثناء س

 

قا بدقة طب عمالال يقلل اشرا  مهندس الهيئة او ا  عمل يقوم به من مسئولية المقاول عن تنفيذ اال-

 الحكام العقد وتعتبر هذه المسئولية كاملة الى ان يتم االستالم للعمل نهائيا. 

 

ث ال م بحيعن سالمه اعمال الهد على المقاول ان يعين مهندسا استشاريا انشائيا يكون مسئوال-

 ه.يحدث انهيار جزئى او كلى نتيجة عدم االتزان اثناء الهدم وسالمه المباني المجاور

 

 ( :19) بند

 

 

 نظام العمل

بعد  العملبيسمح للمقاول بالعمل بنظام الورديات لسرعة انجاز االعمال المطلوبة كما يسمح له 

زمة الال واالجازات الرسمية بشرط حصوله على التصاريح مواعيد العمل الرسمى واثناء العطالت

           فى هذا الشأن                                                                
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 : (20) بند

     20-1  

 

     20-2 

 

 

 

    20-3 

 مين على االعمال والعاملين والغير :التأ

 التأمين على االعمال :

 قاول مسئولية التامين على االعمال طبقا" ألحكام القانون المصر .تقع على الم

 التأمين على العاملين :

تحت  املينتقع على المقاول مسئولية التامين على جميع العاملين تحت أشرافه )بما فى ذلك الع

ون لقان اشرا  مقاولى الباطن التابعين له( ضد حوادث العمل واالصابات والوفاة وذلك طبقا"

 لتامين االجتماعى على العاملين بجمهورية مصر العربية.ا

 التأمين على الغير :

و متلكات أاية متقع على المقاول مسئولية التامين عن أية أضرار مادية او خسائر أو اصابات تلحق ب

 افراد نتيجة لتنفيذ أو فى اثناء تنفيذ اعمال العقد.

بية ر العرشركات التأمين العامة بجمهورية مص تأمينية من إحد يلتزم المقاول بتقديم بوليصة 

  0للتأمين عن األضرار 

 اإلزالة فى مواقع العمل ومخلفات ناتج الهدم   (:12) بند

لمقالب ا إلى ان يقوم بنقل المخلفات الناتجة من عملية الهدم واإلزالة من كل موقع على المقاول

 لعمومية.امقالب قدم مايفيد القاء المخلفات بالالمقاول وعلى نفقته ، وعليه ان يه العمومية بمعرف

  :ايقاف االعمال (:22) بند

 

نها للمدة مان يوقف االعمال او ا  جزء  تعليمات كتابية من مهندس الموقع على المقاول وبناء على 

ل ملدة وباالسللوب اللذ  يلراه المهنلدس ضلروريا وعليله  خلال المدد التلى يحلددها المهنلدس بلاألمراو

يله اوان يضمن سالمة االعملال فلى الحلدود التلى يراهلا المهنلدس ضلرورية ويتحملل الماللك  التوقف

 نله للن يحلقمصاريف اضافية يتكبدها المقاول فعال فى تنفيذ هذه التعليمات بموجب هذه المادة عللى ا

 قلدم بطللبللمقاول استرداد ايه تكاليف اضافية ملا للم يكلن قلد اعطلى الماللك اشلعارا خطيلا بعزمله الت

  0 يوما من صدور امر المهندس 28النفقات خالل 

 تنطبق عليه ا  من الحاالت اآلتيه : ـ  واما كان هذا التوقف 

 0أ ـ منصوصا عليه فى العقد 

 0ه ب ـ ضروريا للتنفيذ الصحيح بسبب تقصير من المقاول فى تنفيذ االعمال بالصورة المطلوب

 0االعمال  ح ـ بسبب احوال مناخية تؤثر على سالمة وجودة

 بسبب المخالفات الناشئة عن عدم تطبيق قوانين وتعليمات أو نقص معدات األمن الصناعى . –ء 

و رواتب ريف اففى هذه الحاالت ال يحق للمقاول المطالبة بأية تكاليف اضافية او تعويضات او مصا

 0استهالك المعدات او مصاريف عامه من ا  نوع كانتاو مصاريف صيانه او

 

 ( :32) بند

 

 

  :البدء فى العمل

 وقلعسيحرر الماللك للمقلاول بعلد توقيلع العقلد كتابلا موصلى عليله لتحديلد الموعلد المقلرر لتسلليمه الم

ممثللل المقللاول الللذ  يحمللل تللوكيال ممثللل المالللك ووسيسلللم الموقللع بموجللب محضللر موقللع عليلله مللن 

ن التلاريخ إمحدد الستالم الموقع فالميعاد الاو مندوبه فى بذلك وفى حالة عدم حضور المقاول رسميا 
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 0المحدد سيعتبر بالرغم من ذلك تاريخ بدء تنفيذ االعمال 

 

 ( :42) بند

 

  :مدة اكمال االعمال

ة ديجللب علللى المقللاول اتمللام جميللع االعمللال )موضللوع التعاقللد( بمللا يرضللى ممثللل الهيئللة خللالل الملل

لملدد اوتشمل هذه كل على حدة قع هدم مو كلمن تاريخ استالم  ةمحسوببالبرنامج الزمني  ةالموضح

ة انجللاز ايللام الجمللع والعطللالت وايللام الطقللس الللرد ء وال يجللوز للمقللاول المطالبللة بللأ  امتللداد لفتللر

 0االعمال او حقوق او تعويضات او خسائر من ا  نوع بسبب هذه العوامل 

 

 ( :52) بند

 

 تسليم األعمال :

خطلار ان مواقلع الهلدم واإلزاللة )كلل موقلع عللى حلدة( على المقاول بمجرد إتمام االعملال فلي أي مل

الهلدم  سليم كل موقلع ملن مواقلعتعلى أن يتم  -الهيئة كتابة بتمام االنتهاء من األعمال لتسليمها للهيئة 

 واإلزالة خالية تماماً من أي مخلفات

 

 ( :62) بند

 

  :االسناد الجزئي للغير 

لمخلفللات س المقللاول عللن القيللام بأعمللال اإلزالللة ونقللل افللي حالللة تقللاعيحللق للهيئللة القوميللة لألنفللاق 

هذه بن القيام المطلوبة )بعد استالمه للموقع خالي من الشاغلين والممتلكات( أو في حالة عدم قدرته ع

ق للهيئلة األعمال في أكثر من موقع على التوازي في نفس الوقت )في حالة إذا تطلب األمر ذلك( يحل

اللى   مخلفات بهلا)أو كل( من المواقع المتأخر القيام بأعمال اإلزالة ونقل الفي هذه الحالة اسناد جزء 

 2018 لسللنه 182( ملن القلانون رقلم 51وفقلا ألحكلام الملادة )وذللك  عللى نفقلة المتعاقلد مقلاول اخلر

  0( من االئحة التنفيذية 101والمادة )

  -: التأخير غرامات             ( :72) بند

 توقيع الهيئة قح من يكون المحددة المواعيد عن المقررة إلتزاماته تنفيذ فى قاولالم تأخر حالة فى 

لسنة  182رقم ( من القانون 48وفى الحدود الواردة ومادة ) والشروط بالنسب عليه تأخير غرامة

لتنفيذية لذات ( من االئحة ا98ومادة ) التى تبرمها الجهات العامةالتعاقدات  بتنظيم الخاص 2018

  0 نون القا

ها من أصاب وال يخل توقيع غرامة التأخير بحق الهيئة فى المطالبة بكامل التعويض المستحق عما

 أضرار ناتجة بسبب التأخير .

 -: العقد عن التنازل : (28) بند

 مستحقة غمبال أية عن أو آخر طر  ال   منه جزء عن أو بأكمله العقد عن التنازل للمقاول يجوز ال

 تصلديقال بعلد البنلوك ألحلد المبلالغ هلذه علن المقلاول يتنلازل أن يجلوز ذللك وملع ، قلدالع بموجلب له

وللن  العقلد يلذتنف علن والتاملة الكليلة المقاول بمسئولية التنازل هذا يخل ولن ، بذلك البنك من الرسمى

 يؤثر على الحقوق المخولة للهيئة فى هذا الخصوص .

 

 ( :29  (بند

 

 -: األعمال وسحب العقد فسخ

 العقلد فسخ فى الحق القضاء إلى اإللتجاء دون للهيئة يكون الشروط من شرط بأ  المقاول أخل إذا

ً  وذللك المقاول حساب على تنفيذه أو  والمزايلدات المناقصلات قلانون ملن(  50 ) الملادة للنص وفقلا
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 كلل وقيملة غراملات ملن تسلتحقه ملا تخصم أن لها ويكون الهيئة حق من 2018 لسنة( 182) رقم

 تسلتحق أو مسلتحقة مبلالغ أ  ملن اإلداريلة والمصلاريف األسلعار فروق فيها بما بها تلحق سارةخ

ً  أخر  إدارية جهة أية لد  مستحقاته من خصمها إلى تلجأ كفايتها عدم حالة وفى لديها للمقاول  أيلا

 فلى بحقهلا اإلخلالل عدم مع وذلك قضائية إجراءات أية إتخاذ إلى حاجة دون اإلستحقاق سبب كان

 . حقوق من إستيفائه من تتمكن لم بما عليه الرجوع

 

 -: العقد على التوقيع :(03) بند

 حلددهات التلى الملدة خلالل األعملال بتنفيلذ الخلاص العقلد على التوقيع المقبول العطاء صاحب على 

 . النهائى الضمان ألداء المحددة المدة نهاية يتجاوز ال وبما الهيئة

 –ى النسلخ ث نسخ على األقل : نسخة منها تسلم للمقاول ، وتحتفظ الهيئلة ببلاقويحرر العقد من ثال 

ل تللك وفى حالة إخفاق أو عدم قدرة صاحب العطاء المقبول فلى التوقيلع عللى العقلد الملذكور خلال

ل لم الوصوالمدة أل  سبب من األسباب ، يكون للهيئة الحق بعد إخطار المقاول بالبريد المسجل بع

مى ة إلللى إتخللاذ أيللة إجللراءات أخللر  فللى إلغللاء العقللد أو تنفيللذه بواسللطة أحللد مقللدوبللدون الحاجلل

ت ملكية العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها ، ويصبح ضمان العطاء فى جميع الحاال

الغ خاصة للهيئلة والتلى سليكون لهلا الحلق أيضلاً فلى خصلم قيملة أيلة خسلائر تلحلق بهلا ملن أيلة مبل

 ون مستحقة لمقدم العطاء مستحقة أو قد تك

داريللة المللذكور وفللى حالللة عللدم كفايللة المسللتحقات المللذكورة تقللوم الهيئللة بالتعللاون مللع الجهللات اإل

 األخللر  بخصللم وإسللترداد المبللالغ المللذكورة مللن أيللة مسللتحقات قللد تكللون واجبللة الللدفع بواسللطة

                      ع .          الجهات اإلدارية المذكورة إلى مقدم العطاء أياً كان سبب إستحقاق الدف

ئه ن إسلتيفاوذلك كله مع عدم اإلخالل بحق الهيئة فى الرجوع على المقاول قضائياً بما لم تلتمكن مل

                                                من حقوقها بالطريق اإلدار  .

 تسوية المنازعات : (:13) بند

ك ء كان ذلد سوات التى قد تحدث بين الهيئة والمقاول فيما يتعلق بالعقجميع المنازعات أو الخالفا 

ون ا وديا يكأو نتيجة لإلخالل بشروط العقد إذا لم يتم حله –أثناء تنفيذ االعمال او بعد اكتمالها 

 الفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة المختصة .

 القانون الحاكم : (:23) بند

ات الخاص بالمناقصات والمزايد 2018لسنة  182نون رقم للقا زايدة تخضع أعمال هذه الم

 وألئحته التنفيذية وتعديالت كل منهما . 

 (33) بند

 

 

 

 مراجعة مجلس الدولة

يقر صر  ويخضع العقد الحالى المبرم بين الهيئة والمقاول للمراجعة بمعرفة مجلس الدولة الم

 د دون ا العق ت يجريها او يبديها مجلس الدولة على هذااظالطرفان بقبولهما ال  تعديالت او مالح

 تحفظات.
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 :(43) بند

 

 

 المكاتبات واالخطارات

عنوان لى العيتم ارسال كافة الخطابات والمراسالت واالشعارات الصادرة من الهيئة الى المقاول 

 قاول،ر للمالمحدد والمذكور فى المظرو  الفنى للعطاء المقدم منه والذ  سيعتبر المحل المختا

،  م الوصولل بعلوعليه ابالغ الهيئة با  تغيير او تعديل فى العنوان المذكور بواسطة البريد المسج

بذلك  ر الالزمالشعاعلما بانه لن يعتد بأ  تغيير فى عنوان المقاول طالما لم يتم ارسال االخطار او ا

 الى الهيئة . 

انه لى عنووالموجهة الى المقاول عكافة الخطابات والمراسالت واالخطارات الصادرة من الهيئة 

م عام لى علالمختار المذكور بعالية ستعتبر ايضا قد تم تسليمها للمقاول على نحو وا  واصبح ع

 بمحتواها

 


