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 العامةالشروط 

 تقديم العطاءات -البند االول :

دير م /لدكتورافي مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني واألخر للعرض المالي باسم السيد  تتقدم العطاءا
ج العطاء أمام بوابة الجامعة موقعه من أصحابها على نموذ–قنا مساكن عثمان –فرع جنوب الصعيد عام 

 له . فئات المرفقوعلى جدول الالدكتور/ مدير عام فرع جنوب الصعيد الفرع والموقع من السيد  ختمالمختوم ب

 -ويحتوى المظروف الفنى على :

 وافر جميع البيانات الفنيه عن العرض المقدم والتى ترى جهه االدارة ضرورة توافرها بالعرض الفنى لت

 . لية لما تتناسب مع طبيعه العمل وحجم التعاقدالكفاية الفنية والمواصفات المطروحة والمقدرة الما

 طريقه التنفيذ 

 ) سابقة االعمال فى مجال اعمال النظافة ) مع االصل لالطالع عليها 

 صورة من شهادة القيد بالسجل التجاري بشرط ان يكون القيد بالسجل بالنشاط موضوع التعاقد 

 و اقرار من المصلحة بعدم التسجيلصورة شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ا 

 صورة من البطاقة الضريبية بها اخر اقرار ضريبي ومدون بها البيانات آليا 

 بيان الشكل القانوني للجهة المقدمة للعطاء والمستندات الداله على قيامها قانونا 

 كراسة الشروط والمواصفات 

 التامين االبتدائي 

 لمادة االمشار اليها عالية مع االطالع على االصل تطبيقا لنص  من حق الجهة استيفاء اية من المستندات

جهة فيكون وفي حالة عدم االستيفاء خالل المدة التي تحددها ال 1998لسنة89من الالئحه التنفيذيه للقانون 23

 من حق الجهة استبعاد العطاء دون ان يكون لمقدم العطاء حق االعتراض او الشكوى

 -لى :ويحتوي المظروف المالي ع

 نموذج العطاء مدون به االسعار 

 -م العطاءات :موعد تقدي-البند الثاني :

  يجب إن تصل العطاءات إلي فرع جنوب الصعيد في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهرا 

عاد ايا كانت تحدد موعدا لفتح المظاريف الفنية وال يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا المي 2017من يوم   /   /

 سباب التأخير كما ال يلتفت الي الرسائل البرقية التي تصل الي الفرع بعد فتح المظاريفأ

 -عطاءات :مدة صالحية ال -البند الثالث :

  ال يجوز وتكون العطاءات نافذة المفعول لمدة ثالثة شهور تبدا من التاريخ المعين لفتح المظاريف الفنية

يان العطاء بغض النظر عن ميعاد استالمه بمعرفة الفرع حتى سرالرجوع فيه من وقت تصديره بمعرفة مقدم 

ي اي العطاء وال يجوز الي عطاء تعديل مدة سريان عطاءه عن الثالثة شهور المذكوره عاليه ولن يلتفت ال

ميعاد عطاء مخالف لتلك المدة ومع ذلك يعمل باي خفض في االسعار الواردة بالعطاء يصل الي الفرع قبل ال

 اريف فيصبحفتح المظاريف الفنية على انه اذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل الميعاد المحدد لفتح المظالمعين ل

الدليل  او اقامة اية اجراءاتالنذار او االلتجاء الي القضاء اوالتامين المؤقت المودع حقا للفرع دون الحاجه الي ا

راها طاءات يطلب مد العطاءات المدة التي توفي حالة عدم انتهاء البت قبل مدة سريان الع0على حصول ضرر

 الجهة متناسبه من اصحاب العطاءات حتى ينتهي البت في المناقصة .

 ائمة األسعار )جدول الفئات (ق -البند الرابع :
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خل المظروف العطاء مراعاة ما يلى فى اعداده لقائمة االسعار ) جدول الفئات ( التى يتم وضعها داعلى مقدم  -1

 فحده لكل صنب اسعار العطاء بالحبر الجاف او السائل رقميا وحرفيا باللغه العربية ويكون سعر الوالمالى وتكت

ده ويجب بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا او وزنا او مقاسا او غير ذلك دوت تغيير او تعديل فى الوح -2

 ان تكون قائمة االسعار مؤرخه من مقدم العطاء

ان نوعه كاى بند من بنوده او من المواصفات الفنية او اجراء تعديل فية مهما ال يجوز لمقدم العطاء شطب  -3

 فنىواذا رغب فى ابداء اية مالحظات خاصة بالنواحى الفنية فيثبتها فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف ال

اد مدال يجوز الكشط او المحو فى جدول الفئات وكل تصحيح فى االسعار او غيرها يجب اعادة كتابتة بال -4

 االحمر رقما وحرفا وتوقيعا

لتزامات طى جميع المصروفات واالغاالسعار التى حددها مقدم العطاء بجدول الفئات قطعية وثابتة وتشمل وت  -5

 يعاتايا كان نوعها التى تكبدها بالنسبة لكل بند البنود كما تشمل جميع الضرائب بما فيها ضريبه المب

 عنوان مقدم العطاء -البند الخامس :

ين فى يب يكون له وكيل فيها ويجب علية ان وانايجب ان يكون مقدم العطاء مقيما فى جمهورية مصر العربية 

لعنوان ى عطاءة ايما رست علية المناقصة وان يبين فالعطاء الوكيل المعتمد منه فى جمهورية مصر العربية ف

 ية ان يقدممن الوكيل عن صاحب العطاء فعل بر اعالنة فية صحيحا واذا كان العطاءتالذى يمكن مخابرته فية ويع

 معه توكيل مصدقا علية من السلطات المختصة حديثا وساريا

يجب ارفاق خطاب تفويض معتمد بأسم المفوض لحضور جلسة فتح المظاريف ان يكون بياناته نفس بيانات 

 البطاقه الشخصية المفوض عن الشركة

 يةجمعيات التعاونبالنسبة لل -البند السادس :

 1975نه لس 109التى تقدم من الجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية وفقا للقانون رقم العطاءات 

 -تلتزم بتقديم االتى :

لنظام لعقد تأسيس والنشر بالوقائع المصرية او اى  تعديالت طرأت على اى بند من البنود وكذا قانونها  -1

 ن النشاط فى مجال المطروح لع العمليةالداخلى للجمعية وتعديالته موضحا به بيا

 تقديم صورة شهادة التسجيل بضريبة المبيعات مع االطالع على االصل -2

صورة البطاقة الضريبة مستوفاه اخر اقرار ضريبى مع ضرورة االطالع على االصل وفى حالة اعفاء  -3

 . الهيئة بذلك إلىالجمعية من الضرائب والدمغات يتم موافاتنا بخطاب معتمد من مصلحة الضرائب موجه 

 صورة من السجل التجارى -4

 موافقه االتحاد التعاونى للدخول فى المناقصة -5

 -ة:التسهيالت االئتماني -السابع :البند 

 البت فى اولوية العطاءات دتكون العطاءات المقترنة بتسهيالت ائتمانية محل اعتبار عن

 -لعطاء المقدم من شركه او شركات :ا -البند الثامن :

 من كل عطاء مقدم من شركة يجب ان ترافقة صورة من عقد تاسيسها ومن قانونها النظامى وعند تقديم عطاء

 منشاة تجارية الكثر من شخص واحد فيجب ترافقه صورة من عقد الشركة الرسمية

 -مراجعه االسعار : -البند التاسع :

حات اذا يكون للهيئة الحق فى مراجعه االسعار المقدمه سواء من حيث مفرداتها او مجموعها او اجراء التصحي

ن اقل تد بالعرض المبنى على خفض نسبة مئوية عاقتضى االمر ذلك ويعول على السعر المبين بالحروف وال يع

 عطاء يقدم فى المناقصة .

 

 

 -البند العاشر :

امال ك غير المصحوبة بالتامين المؤقت تالعطاءا إلىيجب عن يقدم مع كل عطاء التامين المؤقت وال يلتفت 

شهور من تاريخ فتح المظاريف او  4لمده  ساريب ضمان بنكى غير مشروط اطويؤدى التامين نقدا او بخ

 مقبول الدفع . مصرفيبشيك 
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 -التامين النهائى : -البند الحادى عشر :

رة بكتاب يجب على صاحب العطاء المقبول ان يودع فى مدة ال تتجاوز عشرة ايام من تاريخ اليوم التالى الخطا

ض من اجمالى العر%5ما يوازى  إلىالمؤقت او يكمل التامين  %5موصى عليه بقبول عطاءه تامينا يوازى 

من  70ادة المالى وذلك لضمان تنفيذ العقد ويتم إيداع التامين المذكور بأى وسيلة من الوسائل المحددة بالم

 نمن ذات الالئحة مع مراعاة عدم انقطاع مدة سريان التامي 71والمادة  1998لسنه  89الئحة القانون 

 

 -البند الثانى عشر :

 

فة شروط وان كايصبح التعاقد قائما ونافذا بينه وبين الفرع طبقا لتلك ال عطائهد اخطار مقدم العطاء بقبول بمجر

 داالجراءات التالية من دفع التامين النهائى والتوقيع على العقود هو مجرد ضمان التنفيذ هذا العق

 

 -البند الثالث عشر :

 

لم يرد  يماف والئحته التنفيذية ويعتبر مكمال للشروط العامة 1998لسنه  89القانون  ألحكاميخضع هذا التعاقد 

 به نص .
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 بــيــــــان مــــقـــــدم الــعـــطــــاء
 اســــــــم الشــــركة مقـــدمة العـــطــاء :

 

 : الكيــــــــــان الـــــقــــانـــــــــــــــــــوني

 

 الـــــــعــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :

 

 التـــــــــــلــيـــــفــــــــــــــــــــــــــــــون :

 

 اســــم صـــاحــب الــنشـاط و الشـركاء :

 

 الســــــجــــــــــــل التــــــجـــــــــــــاري :

 

 ــريــبــــــــة :الـــبـــــطــــاقـــــــة الــــضـ

 

 رقم شهادة التسجيل بضريبة المــبيعات :

 

 الــــمـــــؤقــــــــــت:الـــــتـــــامــــيـــــن 

 

 مـــــــدة ســـــــــريـــــان الـــعــــطـــــاء :

 اءدم العطختم الشركة                                               توقيع مق
 

 عمال النظافةعمال المطلوب تنفيذها ألواألخاصة الشروط ال

والمطابخ  المياهشاملة الغرف و الطرقات ودورات قيام بنظافة المستشفى والعيادة  والفرع ال -1

وسائل التنظيف الحديثة وتنظيف الساللم والمداخل بصفة مستمرة وتنظيف  باستخداموالمغاسل 
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والخامات وتلتزم  األلوانال تؤثر على  التي المنظفات الحديثة باستعمال واألثاثالغرف والمكاتب 

عملية النظافة عليها طبقا  فيوالخامات المستخدمة  األدواتالشركة بتوفير عربات خفيفة يتم وضع 

وبصورة  الوحداتقيام العمالة بعملية النظافة طول مده عمل  أثناءلمعايير مكافحة العدوى وذلك 

عمل  نوبةتكون معرفة ويتم تغيرها بين كل  أنه على الخاص ب األدواتحضارية الئقة ولكل قسم 

 والمتانة الجودةوتكون مطابقة للمواصفات من حيث  وأخرى

نات شفط والنوافذ وزجاج النوافذ باستعمال منظفات الزجاج والسلك باستخدام ماكي األبوابتنظيف  -2

 االتربه وذلك بصفه يوميه

لى علذلك  المخصصةوكذلك تلميع المعادن باستعمال المواد  واألرضياتوالحوائط  األسقفتنظيف  -3

لى انتشار تنظيفا رطبا بدون تناثر االتربه في الهواء بحيث ال يساعد ع األماكنيكون تنظيف هذه  أن

 الميكروبات والجراثيم وذلك طبقا لمعايير مكافحة العدوى

مستوى من النظافة  أعلى الالزمة لتحقيق النظافة وأدواتتلتزم الشركة باستخدام معدات  -4

دمة المستخ واألدوات اآلالتالحديثة والتزود بما يستحدث مستقبال بحيث تكون  اآلالت باستخدام

 والمستحدثة مطابقة للمواصفات العالمية من حيث الجودة والمتانة

فرع وال المستشفى وأسطحوكذلك نظافة المصاعد  وفناء المستشفى انتظار السيارات أماكننظافة  -5

 حسب تعليمات االداره أولذلك  األمروبصفه مستمرة وكلما لزم  أسبوعالعيادة مره كل و

 هزةوأجوالمراوح  المرتفعةوالمكاتب و الشانوهات والدواليب  اإلداريةالقيام بنظافة الغرف  -6

 وذلك بمعدات شفط االتربه األمرالتكييف بصفه يومية وكلما لزم 

لين يكون العام أنللمستشفى بشروط  التابعةالقيام بأعمال النظافة اليومية لمدرسة التمريض  -7

 اإلناثلقائمين بأعمال النظافة من ا

الالزمة  والخامات واألدواتوالمعدات  األجهزةبتوفير كافة  إليهاالعمل  إسنادفور  الشركةتلتزم  -8

 عمالاألافة المستلزمات الالزمة لتنفيذ تلك توفير ك وأيضاعلى عاتقها  الملقاة األعماللتنفيذ 

عه تكون المكانس الكهربائية المستخدمة ذات س أنواستخدام كل ما هو جديد وحديث ومبتكر على 

 ضياتاألروتلميع  جلي  وقدرة تتناسب مع طبيعة العمل بالمستشفيات والعيادات مع استخدام معدات 

ظافة الن أعمال فيوالمعدات المستخدمة  األجهزةصالحية  باستمرارملتزم  أنةكما  –بصفه مستمرة 

على  ةساع 24واستبدال ما يتعطل منه خالل  إصالحوصيانتها وجعلها تعمل بحالة جيدة دائما وعلية 

 األكثر

خارج  التنظيف من والمعدات الالزمة لنقل خامات وأدوات واآلالتتلتزم الشركة بتوفير العربات  -9

 أدوات وداخل المستشفى والعيادة والى مقر تخزينها بالمستشفى والعيادة كما يمنع تماما استخدام

 نقل تلك الخدمات فينقل المرضى  أداوتنقل المرضى مثل الحوامل والتروليات وخالفها من 

 فيها يتم استخدامس التي واآلالت واألجهزةالخامات والمستلزمات  أنواعبتحديد  الشركةتلتزم  -10

لفرع و اكما تكون الشركة مسؤله مسئولية كاملة عن نظافة  الفنيعرضها  فيالنظافة اليومية  أعمال

 بصفه عامه ودائمة . والعيادةالمستشفى االستراحات و

 أدنىتكون الشركة مسئولة عن العاملين لديها وعما يصدر من تصرفات مسئولية كاملة دون  -11

لى اى عاالعتراض  فيالحق  ولإلدارةالعيادة  أوالمستشفى  الفرع أو ئية علىجنا أومسئولية مدنيه 

وعلى  األسباب إبداءاستبعاد اى منهم طوال مده التعاقد دون  فيلها الحق  أنعاملة كما  أوعامل 

 ساعة 24خالل  آخر عامل إحاللالشركة 
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ما وال زى موحد ونظيف دائيكون ال أنتلتزم الشركة بتوفير الزى المناسب للعاملين لديها على  -12

ح ضتداء الزى الموو العيادة دون ارالفرع أو المستشفى أيسمح الى عامل بالتواجد داخل مبنى 

 بالشروط الخاصة .

ات خالفه من محتوي أو آالت أو أثاث أو أداوتضياع اى  أوحالة تسبب عامل الشركة تلف  في -13

و أبالفرع أو االستراحات  يلحق  مادييترتب علية الحاق ضرر  أن شانهاى تصرف من  أوالمبنى 

ن مضياعه  أواتالفة  فيهذه الحالة يتم خصم قيمة ما تسبب العامل  و فيالعيادة  أو المستشفى

 العيادة أوالمستشفى  الفرع أو مستحقات الشركة لدى

هما من نسختين احد تلتزم الشركة بعمل كارنيهات تحقيق شخصية لجميع العاملين لديها وتكون -14

رة العاملة وتعلق على الزى بصو أومع العامل  األخرى و العيادة أوالمستشفى الفرع أو  طرف 

 مناسبة طبقا لمعايير مكافحة العدوى

 رةإدا إلىكشف بأسماء العاملين لديها مع عمل ملف لكل عامل يسلم  الشركة بأن تقدمتلتزم  -15

 -: اآلتيةلى المستندات العيادة يحتوى ع أوالمستشفى  الفرع أو

 شهادة الميالد 

 صحيفة الحالة الجنائية 

  األميةشهادة محو  أو الدراسيالمؤهل 

  سارية األمراضشهادة صحية تفيد خلوه من 

  ( القومي ساريةصوره من بطاقة تحقيق الشخصية ) بطاقة الرقم 

 شهادة موقف العامل من التجنيد بالنسبة للذكور 

  االجتماعية المختصة  التأميناتعلى العمال من مكتب  االجتماعياحضار ما يفيد التامين. 

يزيد  وأالالنظافة  أعماللها مدربة بصورة جيدة على  التابعةتلتزم الشركة بان تكون العمالة  -16

البدنية  اللياقةالعاملة على درجة جيدة من  أوعاما وان يكون العامل  وأربعونالعامل عن خمسه  مرع

 وجه أكملعلى  إلية الموكلة األعمال أداءحتى يتمكن من 

قياسية الخامات طبقا للمواصفات ال وأجود األنواع أفضلتقوم الشركة بتوفير مواد النظافة من  -17

 فرعإلدارة البيان مفصل بهذه المواد ويحق  إعدادالمنصوص عليها بالشروط الخاصة بالعمل ويجب 

 أوالمستشفى الفرع أو أدارةتحددهم متخصصون  أعضاءالعيادة بفحصها بمعرفة  أوالمستشفى 

 العيادة

العامل  وفى حالة ثبوت مخالفة ذلك الشروط يتم استبعاد األحداثتشغيل  نهائييمنع تماما بشكل  -18

 جنية ( عن كل عامل ألف)  1000العاملة من الموقع وتوقيع غرامه على الشركة قدرها  أو

حالة ثبوت عكس ذلك يتم  وفى األشكالشكل من  بأييمنع تماما تعامل الشركة مع المريض  -19

 من مستحقات الشركة عن كل واقعهجنيهاً 200خصم 

م حالة عدم وفاء الشركة بتوفير الخامات والمواد المنصوص عليها بالشروط الخاصة تقو في -20

المصاريف  إليهاخصما من مستحقات الشركة مضافا  األصناف أجودالعيادة بشراء  أوالمستشفى 

جنيه ) مائة وخمسون  150لتوقيع غرامة على الشركة قدرها  باإلضافة %10وقدرها  اإلدارية

تخطر  جنيها ) ثالثمائة جنيها ( عن كل صنف وفى حالة تكرار المخالفة 300 إلىجنيها ( وتتضاعف 

 ب مسجل بعلم الوصول وذلك تمهيدا لفسخ العقد .اطأو بخالشركة بذلك عن طريق مندوبها 
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)مائه  جنيها150لشركة عن االلتزام بعدد العمالة المحددة توقع غرامة قدرها في حالة تقصير ا -21

وفي حالة تجاوز نسبة الغياب عن  الواحدة الورديةوخمسون جنيها (عن غياب كل عامل في 

هرية يتم مضاعفة غرامة الغياب عن كل عامل ويتم المحاسبة الش بالورديةالعمالة  أجماليمن 25%

 بالفرعفي دفتر الحضور واالنصراف الخاص  إثباتهاية للعمالة التي تم الفعل األعدادبقيمة 

 وال يسمح بالتأخير عن المواعيد المحددة  العيادةب أوالمستشفى أوب

لتعريف العاملة بطاقة ا أو)مائة جنيه (  من الشركة في حالة عدم ارتداء العامل 100يتم خصم  -22

 حده على وعاملةنظيفا وهذا الخصم لكل عامل  الزىيكون  أنالرسمي لعمال النظافة بشرط  الزى أو

)خمسمائة جنيها(من شركة النظافة في حالة وجود مالحظات في تقارير 500يتم خصم مبلغ  -23

 أعمالفرع جنوب الصعيد( تثبت وجود تقصير في –وزارة الصحة –)رئاسة الهيئة  إداراتمرور 

 رير كال على حدهالعيادة وذلك عن كل تق أوالمستشفى الفرع أوالنظافة ب

يد يتم عمل تقرير مرور على إعمال النظافة اليومية من قبل المختصين بالوحدة برئاسة الس -24

لفات وفي الشركة عن تلك المخا إبالغواالداريه وعرضه على مدير الوحدة ويتم  الماليةمدير الشئون 

 وم على حده)مائة جنيه (عن كل مخالفه وذلك لكل ي100حالة تكرار المخالفات يتم خصم 

 بناءأتشغيل  أوالعيادة  أوالمستشفى الفرع أومن العمالة المتواجدة ب أليعدم تشغيل الشركة  -25

ا ثبت ذلك يتم توقيع غرامة على الشركة قدره وإذاالعيادة  أوالمستشفى الفرع أوالعاملين ب

 أوى المستشف الفرع أوجنيها لكل فرد تم تشغيله ويتم استبعاد العامل من عمال الشركة لدى 1000

 العيادة

الشركة  إيفادمخالفه يتم  أيفي كل الحاالت التي فيها خصم من مستحقات الشركة بسبب  -26

م الشركة بمستند يثبت فيه المبلغ المستقطع وبياناته وفي حالة التنفيذ على حساب الشركة يتم تسلي

 أوى الشراء بها على الحساب من قبل المستشف أومن الفواتير التي تم التنفيذ  األصلصورة طبق 

 الجهة التي طبقت الغرامة أوالعيادة 

م ويكون العيادة له صفة الدوا أوالمستشفى الفرع أو تحدد الشركة مندوبا لها مدير موقع بمقر  -27

ئولية العيادة ويكون مسئول مس أوالمستشفى الفرع أو  وإدارةبمثابة وسيلة االتصال بين الشركة 

 و العيادةللفرع و االستراحات و المستشفى ة عن العمالة الموردة كامل

 ة مدير العياد والمالية و االداريه بالفرع و مدير  المستشفى  نمدير الشئويختص كال من  -28

ي تنفيذ كل فو مدير الشئون االداريه بالفرع العيادة  أوبالمستشفى  واإلداريةورئيس الشئون المالية 

 وط والمواصفاتما جاء بكراسة الشر

ت وانصرافهم بالورديات المختلفة بالمستشفى بسجال الشركةيتم تسجيل واثبات حضور عمالة  -29

 ستراحات وأداره الفرع و اال للعيادة بالنسبةيشرف عليها رئيس الشئون االداريه بالمستشفى وكذلك 

 إدارةه ا لما تحددومقاساتها وذلك طبق أنواعهاالبالستيك بجميع  األكياستلتزم الشركة بتوفير  -30

ها مع ووضعها في سالت المهمالت التي تم توفير أو عيادة  وكذا أداره الفرع على حدهكل مستشفى 

 أكياسكذلك جديدة بدال منها و أكياسووضع  األمراو كلما لزم 3/4 امتألت إليكلما  أوتغييرها يوميا 

 انوألوذات سمك مناسب  األكياستكون هذه  أنالغسيل المتسخ على  وأكياس جمع الطبيةالنفايات 

 مميزة
لمخصصة في العربات ا الوحدةموقع تجميع القمامة بمقر  إلي أعمالهاتلتزم الشركة بنقل جميع نواتج  -31

 النظافةلذلك ذات الغطاء وعجل والتي يتم توفيرها عن طريق شركة 
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 خاصةالجميع السياسات  إتباعبالوحدة مع  المخصصةبالنسبة للنفايات الطبية يتم تسليمها لالماكن  -32

 (00000000النفايات  مكان استالم-لوزنا-لتاريخا-بمكافحة العدوى )الملصق

ن مفات يوميا بالنسبة للنفايات الغير طبية تلتزم الشركة بدفع قيمة ما تحدده المحافظة مقابل نقل المخل -33

ي فعلى مسئوليته وذلك يكون مسئول عن تنفيذ ذلك وبمعرفته و أوالمقالب العمومية  إلي الوحدةمقر 

 التي ال تتعامل مع المحافظة في رفع القمامة الوحدات

كذلك يتم المستشفى و إدارة أقسام المستشفى بمعرفهالمتعاقد عليها لكل وردية على  يتم توزيع العمالة -34

  ه الفرعداراكما يتم توزيع عماله الفرع و االستراحات بمعرفه  العيادة إدارةتوزيع عمالة العيادة بمعرفة 

ولحفظ  المستشفى والعيادة بتوفير مكان مناسب لتغيير المالبس للعمالاداره الفرع و تلتزم كال من  -35

الفرع بير مكتب لمدير الموقع لسهولة متابعه كافه اإلعمال فو المستلزمات وكذلك تو واألدواتالمعدات 

 بعين لهضمن العاملين بالوحده التاعلى أن تقوم الشركه بتحديد مديراً للموقع من  المستشفى والعيادةو

 طاء غير قابل للتجزئة الع -36

 نافية للجهالةالوحدات المذكورة بالكراسة معاينة يتم معاينة  أنعلى مقدم العطاء  -37

إلجازات اساعة وأيام  24تعمل بنظام الورديات الثالثة على مدار  عمالة المتعاقد عليها بالمستشفىال -38

ً سمية واألعياد والعطالت الر  فعلي الده إدارة المستشفى طبقا لتشغيل لما تحد  طول ساعات العمل طبقا

ة مل من الساعتعمل بنظام الوردية الواحدة تعالة المتعاقدة عليها بالفرع و االستراحات و العيادات العم -39

 عيادالعيادات أيام اإلجازات واألالفرع والسابعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء وال يتم العمل ب

 والعطالت الرسمية.

 والمسطر أدناه بيان بالعماله المطلوبه موزعه على الفرع ووحداته

 
 بيان تفصيلي بعدد عمال النظافة المطلوبة موزعه على الفرع ووحداته

 
 العدد المطلوب اسم الوحدة  م

 7 ديوان الفرع و االستراحات   1

 3 عيادة سيدي عبد الرحيم واداره طالب قنا  2

 2 عيادة الوفاء و اللجنة الطبية العامه 3

 26 المجمع الطبي بقنا ) مستشفى قنا (  4

 1 إدارة منطقه قنا الطبية  5

 2 عيادة أبو تشت الشاملة و عيادة طالب مدارس ابوتشت 6

 2 عيادة فرشوط الشاملة و عيادة طالب مدارس فرشوط 7

 5 نجع حمادىعيادة نجع حمادي الشاملة و عيادة طالب مدارس  8

 1 عيادة الوقف الشاملة و عيادة طالب مدارس الوقف 9

 3 عيادة دشنا الشاملة و عيادة طالب مدارس دشنا 10

 2 عياده نقادة الشاملة 11

 2 عيادة قفط الشاملة و عيادة طالب مدارس قفط 12

 3 عيادة قوص الشاملة و عيادة طالب مدارس قوص 13

 7   العيادات واللجنة البحر األحمرإدارة المنطقة و  14

 1 عيادة سفاجا الشاملة و عيادة طالب مدارس سفاجا 15

 1 عيادة القصير الشاملة و عيادة طالب مدارس القصير 16

 68 الجمــــــــــــــــالىا 
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 المستشفى أوالفرع أوفي حالة تكرار المخالفات من الشركة المسئولة عن إعمال النظافة ب -40

 تها لديناالعيادة يحق للجهة اإلدارية إنهاء التعاقد أو التنفيذ على حساب الشركة خصما من مستحقا

 1998لسنة  89وفقا إلحكام القانون 

 -شروط خاصة تخص العامل : -41

 تقدم الشركة ما يؤكد تطعيم كل العاملين لها ضد االلتهاب الكبدي الوبائي )ب( أن -

 -شمل :مالئم للعمال وي زىان يتم توفير  -

 زي موحد للعمال ويشترط ان يكون نظيفا دائما  -

 الشاقةقفازات الخدمة  -

 مرايل بالستيكية ذات استخدام واحد -

 عاليه )بووت(وذلك لعمال جمع النفايات العادية والملوثة  رقبةذات  أحذيةتوفير  -

 ملساء سهله التنظيف والتطهير يغطي القدم لباقي العمال أحذيةتوفير  -

 واإلناثمن الجنسين الذكور  العمالةيتم توفير  -

 شروط خاصة تخص العمل  -42

 المستشفى والعيادة طبقا للمواصفاتو الفرع على مخازن الشركة ب أسبوعيايتم عمل جرد  -

 التي يتم االتفاق عليها من قسم مكافحة العدوى 

 واألسبوعيالمستشفى والعيادة اليومي الفرع تلتزم الشركة بجدول التنظيف الخاص ب -

 والعيادة أالمستشفى  وأإدارة الفرع لشهري والذي يقدم من وا

الفرع تلتزم الشركة بترتيب التنظيف كما هو منصوص عليه بالجدول المسلم من ادارة  -

 العيادة وطبقا للعرض الفني المقدم من الشركة  أوالمستشفى أو

ها المستشفى والعيادة ومراجعة شروطالفرع و شروط مكافحة العدوى ب بإتباعتلتزم الشركة  -

 الفرع ووحداتهفي  والنظافةوما يتم تجديده حسب المعايير االساسيه لمكافحة العدوى 

 المنصوص عليها من قبل مكافحة العدوى  بالتخفيفاتتلتزم الشركة  -

م ومعلو%5.25تلتزم الشركة بتوفير الصابون السائل والكلور معلوم التركيز ال تقل عن   -

الهوية ومرخص من وزارة التجارة والصناعية ومطابق الشتراطات مكافحه العدوى ومغلق 

 ببرشام المصنع 

 يتم توصيفها  التيتلتزم الشركة بتوفير اداوات النظافة  -43

 االخشاب ( –الزجاج  –النحاس  –) االستنلس ت تلتزم الشركة بتوفير ملمع لألثاثا -44

 تلتزم الشركة بتوفير مبيد حشرى للحشرات الطائرة بدون رائحة للمكاتب اإلدارية فقط -45

 تلتزم الشركه بتوفير لوف بالستك  -46

 تلتزم الشركة بتوفير سلك الومونيوم  -47

 تلتزم الشركة بتوفير فوط صفراء  -48

 ليات تعمل بالشفط تلتزم الشركة بتوفير ماكينة خاصة بالعم -49

 (triple bucket techniqueتلتزم الشركة بتوفير جرادل ذات ثالثة فتحات  ) -50

 تلتزم الشركة بتوفير سالت مهمالت صغيره الحجم لغرف المرضى والحمامات  -51

 االماكنلباقى تلتزم الشركة بتوفير سالت مهمالت كبيرة الحجم ذات الغطاء وتفتح بالقدم  -52

 بالمستشفى 
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ت قابلة تلتزم الشركة بتوفير حاويات لتقل النفايات العادية والخطرة على ان تكون هذه الحاويا -53

 للتطهير وبغطاء وعجل 

ن ات على تلتزم الشركة بتوفير اكياس القمامة السوداء ذات مقاسات مناسبة للسالت والحاويا -54

 ها اكياس جديدة بدال مناو كلما لزم االمر ووضع  3/4 إلىا امتلئت يتم تغيرها يوميا او كلم

 ه العدوىمكافحتلتزم الشركة بتوفير اكياس للنفايات الطبية ويتم تحديد مواصفاتها من قبل ادارة  -55

  وحده على حدهطبقا لشروط العقد الخاص بالشركة التى تقوم برفع المخلفات الطبية بكل 

 تلتزم الشركة بتوفير اكياس ذات لون مختلف للغسيل الملوث ويشترط ان تكون هذه االكياس -56

 ثقيلة ومقاومة للثقب 

لمتانة تلتزم الشركة بأن االكياس التى يتم توفيرها تكون مطابقة للمواصفات من حيث الجوده وا -57

 وان تكون هذه االكياس ثقيلة ومقاومه للثقب 

ث الجوده للمواصفات من حي التي يتم توفيرها تكون مطابقةبأن األكياس  تلتزم الشركه -58

     .التحميل حتي تتحمل ظروف النقل و وأن تكون هذه األكياس ثقيله ومقاومة للثقب والمتانة

 .داته لفرع ووحابتلتزم الشركه بتوفير كافة الخامات التي تطلبها مكافحة العدوي   -59

 . و العيادات يحذر إستخدام الديتول أو الفنيك بالمستشفي -60

 يحذر إستخدام القماش في عملية المسح ويتم األلتزام بأستخدام الشرشوبه . -61
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ط بكراسة الشرو الواردةللشروط  الشركةبيان بالجزاءات التي توقع في حال مخالفة 

 صفاتاوالمو

 الغرامة المخالفةنوع  م

 تشغيل األحداثثبوت في حالة  1
 . جهةاللدي  الشركةمن عمالة  العاملةالعامل أو  استبعاديتم  -

 عن كل عامل . ألف جنيها  ( 1000)يوقع غرامه قدرها  -

2 
في حالة ثبوت تعامل العامل مع 

 المريض
متتن مستتتحقات الشتتركه  ا  جنيهتت نئتتتام( 200يتتتم توقيتتع غرامتته قتتدرها ) -

 عن كل واقعه .

3 

بتوفير  الشركةفي حالة عدم وفاء 
الخامات والمواد المنصوص عليها 

 الخاصةبالشروط 

ف والخامتات أفضل األصتنا من الشركةبالشراء علي حساب  جهةالتقوم  -
 مصاريف إداريه . %10والمواد مضافا  إليها 

لتتدي  الشتتركةمتتن مستتتحقات ستتون جنيهتتا  ( مائتته وخم150يتتتم خصتتم ) -
 عن كل صنف مخالف .  جهةال

 ثالثمائتة جنيهتا   (300)إلتي  الغرامتةتضتاعف  المخالفتةفي حالة تكترار  -
 عن كل صنف مخالف .

بخطاب مسجل  الشركةخطار أكثر من مره يتم إ المخالفةفي حالة تكرار  -
 وذلك تمهيدا  لفسخ العقد .   بالمخالفةبعلم الوصول 

4 

بأعداد  الشركةفي حالة عدم وفاء 
المتفق عليها والمنصوص  العمالة

 عليها بكراسة الشروط

ن غيتاب العامتل الواحتد عت جنيهتا   نمائة وخمسو (150يتم خصم مبلغ ) -
 .   الواحدة بالوردية

5 

في حالة تجاوز نسبة الغياب 
من  %25عن  الواحدة بالوردية

 الورديةإجمالي 

العامتتل الواحتتد  عتتن غيتتاب جنيهتتا   ثالثمائتته( 300يتتتخ م تتخ مب تت    -
 .   الواحدة بالوردية

6 

 العاملةالعامل أو  ارتداءفي حالة عدم 
الرسمي لعمال  الزىبطاقة التعريف أو 

 نظيفا   النظافة

ل عامتل ممتال  عن كت جنيها   نوخمسومائة ( 150يتخ م خ مب     -
. 

7 

في حالة ورود مالحظات تمص 
في تقارير مرور أي  النظافةأعمال 

 من اإلدارات األتيه 

 – لهيئةارئاسة  - ال حة وزارة 
 (فرع جنوب ال عيد بقنا

عتتن كتتل تقريتتر ورد بتته ائة جنيهتتا  ( ممستتم500يتتتخ م تتخ مب تت    -
 . ممالفه كال  ع ي حده

 

 

 

بتالتقرير متع إرستال  التواردةبالممالفتات  يتخ إمطارمديرالموقع كتابته   -في حالة ورود ممالفه بالتقرير  8
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اليومي لرئيس الشئون الماليه 
 والذي يعرض ع ي مدير واإلدارية

أو العياده المستشفي  الفرع أو 
   النظافةتمص أعمال 

 . الشركة وره لمقر 

9 

 الواردةفي حالة تكرار الممالفات 
 الماليةالشئون  سبتقرير رئي

أو المستشفي الفرع أو ب واإلدارية
 العيادة

الفه مكترره وردت بتالتقرير عن كل مم( مائة جنيها 100يتخ م خ   -
 . 

10 

ألي من  الشركةتشغيل في حالة 
المستشفي الفرع أوب المتواجدة ألعماله

 . نأبناء العام يتشغيل العياده أو وأأ

 ه .عن كل حالة ممالف جنيها   أل ( 1000يتخ م خ   -

 . الجهةو العام ة من عمالة أيتخ استبعاد العامل  -
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                     اتفاق مشروع عقد

 الموضوع:                                                        

 رقم العقد  :                 

  2017/    /   الموافق        اليوم  فيانه  
 من  حرر بين كل

 

 رع جنوب الصعيدف -طرف أول : الهيئة العامة للتأمين الصحي 

 

                                      ويمثلها في التوقيع السيد األستاذ الدكتور /                   

    بصفته رئيس مجلس اإلدارة 

                                         كتور /دمدير الفرع  –ومفوض عن سيادته بالتوقيع علي العقد السيد الدكتور / وكيل الوزارة 

 . إمام بوابه ألجامعه  –قنا مساكن عثمان انها  وعنو

 

 طرف ثاني : شركة

 

                                            سيد األستاذ /ويمثلها في التوقيع ال

 ارهدالبصفته رئيس مجلس إ                                                        

  وعنوانها  

 بأهليتهما للتعاقد على مايأتى :اقر الطرفان 

 تمهيد
 

  لديوان الفرع ووحداته  النظافة)    ( ألعمال أعلن الطرف األول عن المناقصة العامة رقم 

لتنفيذ العملية والتي فتحت مظاريفها يوم       الموافق    /     /  2018/  2017 الماليللعام 
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 الثاني) المتعاقد عليها ( إلى الطرف  الجهة  نظافةإجراءاتها إلى إسناد أعمال  وانتهت 2017

 لمطابقة عطاؤه للشروط والمواصفات الفنية ولكونه )أقل األسعار(  شاملة ضريبة المبيعات .

 صه مع نصو وتعتبر مستندات المناقصة والبت فيها جزءا ال يتجزأ من هذا العقد ال يتعارض

  -تي:وقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما واتفقا على اآل 0

 

 البند األول

 

  افة لثانى وكوالعطاء المقدم من الطرف ا والمواصفاتيعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط

د ذا العقهالمكاتبات المتبادله بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءا  ال يتجزء من 

  0ومتمما ألحكامه 

 

 البند الثانى

 

 واصفات بقا للميلتزم الطرف الثانى بتنفيذ عملية أعمال النظافه )الجهه المتعاقد عليها ( ط

يمة عقد وبقوالكميات واألسعار المبينة بالجدول المرفق والذى يعد جزأ ال يتجزأ من هذا ال

ما مقررة برسوم الإجمالية قدرها          ) فقط               الغير( شامال  كافة الضرائب وال

لمسطر على الوحدات طبقا  لالعداد المدونه بالجدول افيها ضريبة تأدية الخدمة مقسمه 

  ( 39باالشتراطات الفنيه بالكراسه ) بند 

 

 البند الثالث

 

 أمين نهائي ها ( كتسدد الطرف الثانى للطرف األول مبلغا  وقدرة     )فقط                  جني 

حق فيذ العقد وياإلجمالية للعقد ال يرد إليه إال بعد إنتهاء تنمن القيمة  %5والمستحق بواقع 

أمين يمة التللطرف األول أن يخصم منه أي مبالغ مستحقه له ويلتزم الطرف الثاني بإستكمال ق

لتأمين  يرد ابمقدار ما تم خصمه وزيادة قيمته في حالة زيادة األعمال بمجرد إخطاره بذلك وال

  0ن وتسليم األعمال نهائيا  إال بعد إنتهاء مدة الضما
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 البند الرابع

 

  بذات الشروط واألسعار  %25يحق للطرف األول تعديل العقد بالزيادة أو النقص في حدود

 دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة في التعويض .

 البند الخامس

 

 الشروط إذا تأخر الطرف الثانى عن تنفيذ األعمال المسنده إليه طبقا لما ورد بكراسة 

اءات والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها يوقع الطرف األول على الطرف الثانى الجز

ناقصات قانون تنظيم المب الواردةالمنصوص عليها فى كراسة الشروط والمواصفات والمواد 

 (التنفيذيةالئحته ـــة و 1998ـم لسنـــــ89والمزايدات رقــ

  

 البند السادس

 

  هرت مل فاذا ظالعمل بالكا انتهاءدون آي زيادة طوال مدة التنفيذ وحتى  ثابتةتظل األسعار

اسبه آي أعمال مستجده خارج نطاق المقايسة ال تشملها المواصفات المطروحه ويتم المح

  0عليها بإتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها ألسعار السوق المحلى 

 

 البند السابع

 

 وع ه بموضات الصلعلى الطرف الثاني إتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذ

  0تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا العقد 

 

 البند الثامن

 

 القيام يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على سالمة ممتلكات ومنشأت الطرف األول أثناء 

ان علية لى ما كإبتنفيذ األعمال محل هذا العقد وإذا تسبب فى إتالف أى شئ يلتزم بإعادة الحال 

ع ماته لدية خصما  من تأمينه أو مستحق حسابهعلى  التلفياتإال سيقوم الطرف األول بإصالح و

  0 الالزمةتحميله المصاريف اإلدارية 
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 البند التاسع

 

  بل الطرف قالمشرفه على التنفيذ المعنيه من  اللجنةبجميع تعليمات  الثانييلتزم الطرف

  0المورده قبل إستخدامها بالموقع  االصناف األول وكذا إعتمادات كافة

 

 البند العاشر

 

  ه ختارا  لمن العنوان الموضح بصدر هذا العقد محال م أتخذيقر كال من الطرفين بأنه قد

ذا العقد هبخصوص  الثانيإلى الطرف  األولمن الطرف  المرسلةوتعتبر المراسالت والمكاتبات 

ره يتم إخطار وفى حالة تغيي 0ه بالعنوان أعاله بمجرد إرسالها إلي الثانيالطرف  أستلمهاقد 

  0الطرف األول بخطاب موصى له 

 

 البند الحادي عشر

 

 زئيا .ال يجوز للطرف الثانى أن يتنازل للغير عن األعمال محل هذا العقد كليا أو ج 

 

 البند الثاني عشر

 

    ( تعتبر كراسة الشروط و المواصفات الخاصة بالمناقصة العامة رقم)  الخاصة بأعمال

بموضوع العقد جزء ال  2017/2018للعام المالى ووحداته  جنوب الصعيدفرع ل النظافة

يتجزاء من هذا العقد و متمما  ومكمال  لبنود العقد ويعد كل ما ورد بكراسة الشروط و 

 المواصفات ظاهرا  بالعقد و بندا  أساسيا  بهذا العقد .

 البند الثالث عشر

 -الثانى باالتى :يلتزم الطرف 

شاملة الغرف والطرقات ودورات المياة والمطابخ والعياده المستشفى الفرع و القيام بنظافة   --11

والمغاسل بأستخدام وسائل التنظيف الحديثة وتنظيف الساللم والمداخل بصفة مستمرة وتنظيف 
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ن والخامات وتلتزم الغرف والمكاتب واالثاث بأستعمال المنظفات الحديثة التى ال تؤثر على األلوا

الشركه بتوفيرعربات خفيفه يتم وضع االدوات والخامات المستخدمه فى عملية النظافة عليها 

طبقا لمعاييرمكافحة العدوي وذلك أثناء قيام العماله بعملية النظافة طوال مدة عمل المستشفيات 

يتم  ون معرفه وبصورة حضارية الئقة ولكل قسم األدوات الخاص به علي أن تكووالعيادات 

 تغيرها بين كل نوبة عمل وأخري وتكون مطابقه للمواصفات من حيث الجوده والمتانه .  

 

تنظيف األبواب والنوافذ وزجاج النوافذ بأستعمال منظفات الزجاج  والسلك بأستخدام   --22

 ماكينات شفط األتربه وذلك بصفه يوميه .

 

المعادن بأستعمال المواد المخصصه تنظيف األسقف والحوائط واألرضيات وكذلك تلميع   --33

لذلك علي أن يكون تنظيف هذه األماكن تنظيفا  رطبا  بدون تناثر األتربه في الهواء بحيث 

 اليساعد علي إنتشار الميكروبات والجراثيم وذلك طبقا لمعاييرمكافحة العدوي .

 

ى من النظافة تلتزم الشركة بأستخدام معدات وأدوات النظافة الالزمه لتحقيق أعلى مستو  --44

ت واألدوات المستخدمه بأستخدام األالت الحديثه والتزود بما يستحدث مستقبال بحيث تكون األال

 والمستحدثه مطابقه للمواصفات العالميه من حيث الجوده والمتانه .

المستشفى الفرع و ماكن انتظار السيارات وكذلك نظافة المصاعد والمناور وأسطح أنظافة   --55

 ل أسبوع وبصفة مستمرة وكلما لزم األمر لذلك أوحسب تعليمات اإلداره .مرة كوالعياده 

القيام بنظافة الغرف اإلدارية والمكاتب والشانوهات والدواليب المرتفعه والمراوح وأجهزة   --66

 التكييف بصفه يوميه وكلما لزم األمر وذلك بمعدات شفط األتربه . 

التابعة للمستشفى بشرط أن يكون العاملين  القيام بأعمال النظافة اليومية لمدرسة التمريض  --77

 اإلناث. من القائمين بأعمال النظافة

 

تلتزم الشركه فور إسناد العمل إليها بتوفير كافة األجهزة والمعدات واألدوات والخامات   --88

الالزمة لتنفيذ األعمال الملقاه على عاتقها وأيضا توفير كافة المستلزمات الالزمة لتنفيذ تلك 

إستخدام كل ما هو جديد وحديث ومبتكر على أن تكون المكانس الكهربائية األعمال و

مع استخدام والعيادات المستخدمة ذات سعة وقدرة تتناسب مع طبيعة العمل بالمستشفيات 

كما أنه ملتزم بأستمرار صالحية األجهزة  –معدات جلى وتلميع األرضيات بصفة مستمرة
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ة وصيانتها وجعلها تعمل بحالة جيدة دائما وعلية إصالح والمعدات المستخدمة فى أعمال النظاف

 ساعة على األكثر . 48وإستبدال ما يتعطل منه خالل 

 

تلتزم الشركه بتوفير العربات واألالت والمعدات الالزمه لنقل خامات وأدوات التنظيف من   --99

كما العياده والمستشفي بالفرع و وإلي مقر تخزينها والعياده المستشفي الفرع و خارج وداخل 

يمنع تماما  إستخدام أدوات نقل المرضي مثل الحوامل والتروليات وخالفها من أدوات نقل 

 في نقل تلك الخامات . يالمرض

 

تلتزم الشركه بتحديد أنواع الخامات والمستلزمات واالجهزة واالالت التى سيتم استخدامها   --1010

شركه مسؤله مسئولية كاملة عن كما تكون الفي عرضها الفني فى اعمال النظافة اليومية 

  .بصفة عامة ودائمة والعياده المستشفى  الفرع و نظافة

 

له عن العاملين لديها وعما يصدر منهم من تصرفات مسئولية كاملة ئوتكون الشركه مس  --1111

 االعتراض فيولإلدارة الحق  العيادةأو دون أدنى مسئولية مدنية أو جنائية على المستشفى 

على أى عامل أو عامله كما أن لها الحق فى إستبعاد أى منهم طوال مدة التعاقد دون إبداء 

 .ساعه  24األسباب وعلى الشركه إحالل عامل خالل 

تلتزم الشركه بتوفير الزى المناسب للعاملين لديها على أن يكون الزى موحد ونظيفا  دائما    --1212

دون إرتداء الزى و العياده المستشفى  ع والفر وال يسمح ألى عامل بالتواجد داخل مبنى

 الموضح بالشروط الخاصه .

في حالة تسبب عامل الشركه في تلف أوضياع أي أدوات أوأثاث أوأالت أوخالفه من   --1313

الفرع أو محتويات المبني أو أي تصرف من شأنه أو يترتب عليه إلحاق ضرر مادي يلحق ب

قيمة ما تسبب العامل في إتالفه أو ضياعه من في هذه الحاله يتم خصم أو العياده المستشفي 

 . أو العياده المستشفي  الفرع أو مستحقات الشركه لدي

تلتزم الشركه بعمل كارنيهات تحقيق شخصية لجميع العاملين لديها وتكون من نسختين   --1414

واالخرى مع العامل أو العامله وتعلق على أو العياده المستشفى  اداره الفرع أو احدهما طرف

 زى بصوره مناسبه طبقا  لمعايير مكافحة العدوي .ال

تلتزم الشركه بتقديم كشف بأسماء العاملين لديها مع عمل ملف لكل عامل أوعامله يسلم   --1515

  -يحتوي علي المستندات األتيه :أو العياده المستشفي  الفرع أوإلي إدارة 

 . شهادة الميالد 
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  2626من من   2020صفحة صفحة 
 

 . صحيفة الحاله الجنائيه 

 دة محو األميه .المؤهل الدراسي أو شها 

 . شهاده صحيه تفيد خلوه من األمراض ساريه 

  (ساريه صوره من بطاقة تحقيق الشخصيه ) بطاقة الرقم القومي 

 . شهادة موقف العامل من التجنيد بالنسبه للذكور 

 المختصه إحضارما يفيد التأمين األجتماعي علي العمال من مكتب التأمينات األجتماعيه . 

تكون العماله التابعه لها مدربه بصوره جيده علي أعمال النظافه وأاليزيد  تلتزم الشركه بأن  --1616

عن خمسه وأربعون عاما وأن يكون العامل أو العامله علي درجه جيده من اللياقه عمر العامل 

 البدنيه حتي يتمكن من أداء األعمال الموكله إليه علي أكمل وجه .

 

للمواصفات  األنواع وأجود الخامات طبقا تقوم الشركه بتوفير مواد النظافه من أفضل  --1717

ويجب إعداد بيان مفصل بهذه المواد بالعمل المنصوص عليها بالشروط الخاصه  القياسيه

فحصها بمعرفة أعضاء متخصصون تحددهم إدارة أو العياده المستشفي  الفرع أو ويحق إلدارة

 .أو العياده المستشفي الفرع أو 

 

العامل  استبعاداث وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك الشرط يتم يمنع بشكل نهائي تشغيل األحد  --1818

 عن كل عامل . )ألف جنيها (1000قدرها  الشركةمن الموقع وتوقيع غرامه علي  العاملةأو 

 

يمنع تماما  تعامل عمال الشركه مع المريض بأي شكل من األشكال وفي حالة ثبوت عكس   --1919

 عن كل واقعه .  لشركةاجنيها ( من مستحقات  أتان)ما 200ذلك يتم خصم 

 

فى حالة عدم وفاء الشركه بتوفيرالخامات والمواد المنصوص عليها بالشروط الخاصه   --2020

بشراء أجود األصناف خصما  من مستحقات الشركه أو العياده المستشفى  اداره الفرع أو تقوم

درها باإلضافه لتوقيع غرامة علي الشركه ق %10مضافا  إليها المصاريف اإلدارية وقدرها 

جنيها )ثالثمائة جنيها ( عن كل صنف  300جنيه )مائه وخمسون جنيها ( وتتضاعف إلى  150

تخطر الشركه بذلك عن طريق وفى حاله تكرار المخالفه اكثر من مره  فى حالة تكرار المخالفه 

 مندوبها او بخطاب مسجل بعلم الوصول وذلك تمهيدا  لفسخ العقد .
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  2626من من   2121صفحة صفحة 
 

جنيها 150اله المحددة توقع غرامة قدرها االلتزام بعدد العمفى حالة تقصير الشركه عن   --2121

وفي حالة تجاوز نسبة  الواحدة الورديةخمسون جنيها ( عن غياب كل عامل فى مائه و )

ويتم من إجمالي العماله بالورديه يتم مضاعفة غرامة الغياب عن كل عامل  %25الغياب عن 

للعماله التى تم إثباتها فى دفتر الحضور واإلنصراف المحاسبة الشهرية بقيمة األعداد الفعلية 

 . أو العياده المستشفي الفرع أوالخاص ب

 

شركة في حالة عدم إرتداء العامل أو العامله الجنيها من  مائه و خمسون(150يتم خصم )  --2222

وهذا الخصم لكل  بشرط أن يكون الزي نظيفا  بطاقة التعريف أو الزي الرسمي لعمال النظافه 

 وعامله علي حده .عامل أ

 

جنيها  من شركة النظافه في حالة وجود مالحظات في  خمسمائة( 500يتم خصم مبلغ )  --2323

( تثبت وجود تقصير في  جنوبفرع  –وزارة الصحه  –تقارير مرور إدارات )رئاسة الهيئه 

 .  هوذلك عن كل تقرير كال  علي حدأو العياده المستشفي الفرع أوأعمال النظافه ب

 

تقرير مرور على أعمال النظافة اليومية من قبل السيد رئيس الشئون المالية يتم عمل   --2424

ويتم أو العياده المستشفى  الفرع ويتم تقديمه لمديرأو العياده المستشفى الفرع و واالدارية ب

مبلغ )مائة 100يتم خصم الوارده بالتقرير اليومى وفى حالة تكرار المخالفات  إبالغ الشركة

 . م علي حدهوذلك لكل يوجنيها ( عن كل مخالفة 

 

أوتشغيل أو العياده المستشفي الفرع أو عدم تشغيل الشركه ألي من العماله المتواجده ب  --2525

وإذا ثبت ذلك يتم توقيع غرامه علي الشركه أو العياده المستشفي الفرع أو أبناءالعاملين ب

الفرع أو جنيها  لكل فرد تم تشغيله ويتم إستبعاد العامل من عمالة الشركه لدي 1000قدرها 

 .    أو العياده المستشفي 

في كل الحاالت التي يتم فيها خصم من مستحقات الشركه بسبب أي مخالفه يتم إيفاد   --2626

لمستقطع وبياناته وفي حالة التنفيذ علي حساب الشركه يتم الشركه بمستند يثبت فيه المبلغ ا

تسليم الشركه صوره طبق األصل من الفواتير التي تم التنفيذ أو الشراء بها علي الحساب من 

 المستشفي أوالعياده أو الجهه التي طبقت الغرامه .الفرع اوقبل 
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  2626من من   2222صفحة صفحة 
 

من بين العاملين  أو العياده المستشفى الفرع أو بمقر)مدير موقع( تحدد الشركة مندوبا لها   --2727

له صفة الدوام ويكون بمثابة وسيلة اإلتصال بين الشركه وإدارة المستشفي  التابعين له بالوحده

مستشفي أوالعياده .  فرع أو الأو العياده ويكون مسئول مسئوليه كامله عن العماله المورده لل

.. 

ورئيس و العياده المستشفى  و مدير الشئون الماليه و االداريه بالفرع مديركال  من يختص   --2828

فى تنفيذ كل أو العياده بالمستشفى  بالفرع و رئيس الشئون الماليه و االداريه اإلداريةالشئون 

 ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات .

 

يتم تسجيل وإثبات حضور عمالة الشركه وإنصرافهم بالورديات المختلفه بالمستشفى   --2929

رئيس مالى وادارى  والمستشفى الفرع و الشئون االدارية ببسجالت يشرف عليها رئيس 

 .لعياده ا

 

تلتزم الشركه بتوفير األكياس البالستيك بجميع انواعها ومقاساتها وذلك طبقا لما تحدده   --3030

ووضعها فى سالت المهمالت التي تم توفيرها مع  أو عياده علي حده مستشفىإدارة كل 

أو كلما لزم األمر ووضع اكياس جديدة بدال منها وكذلك 3/4تغييرها يوميا أو كلما أمتلئت إلي 

أكياس النفايات الطبيه وأكياس الغسيل المتسخ علي أن تكون هذه األكياس ذات سمك مناسب 

 .   والوان مميزة

 

تلتزم الشركه بنقل جميع نواتج أعمالها الى موقع تجميع القمامة بمقرالوحده فى العربات   --3131

المخصصة لذلك ذات الغطاء وعجل والتي يتم توفيرها عن طريق شركة النظافه على أن تلتزم 

الشركة بدفع قيمة ما تحدده المحافظة مقابل نقل المخلفات يوميا من مقر الوحده إلي المقالب 

التي ال الوحدات ه أو يكون مسئول عن تنفيذ ذلك وبمعرفته وعلي مسئوليته وذلك في العمومي

 تتعامل مع المحافظه في رفع القمامه .

يتم توزيع العماله المتعاقد عليها لكل ورديه علي أقسام المستشفي عن طريق إدارة   --3232

وطبقا العياده الفرع و رة االعياده بمعرفة إد الفرع و وكذلك يتم توزيع عمالة المستشفي

 .حسب حاجه العمل  الوحداتللمواعيد التى تحددها 

بتوفير مكان مناسب لتغيير المالبس للعمال والعياده المستشفي اداره الفرع و كال  من تلتزم   --3333

توفير مكتب لمدير الموقع لسهولة متابعه كافه اإلعمال  كذلكوالمستلزمات  و ولحفظ المعدات واألدوات
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  2626من من   2323صفحة صفحة 
 

والعيادة على أن تقوم الشركه بتحديد مديرا  للموقع من ضمن العاملين بالوحده التابعين بالفرع والمستشفى 

 اتالفرع و المستشفي والعيادبمتابعة كافة األعمال لسهولة  له

ساعة وأيام  24العمالة المتعاقد عليها بالمستشفيات تعمل بنظام الورديات الثالثة على مدار   --3434

سمية طول ساعات العمل طبعا لما تحدده إدارة المستشفى طبقا اإلجازات واألعياد والعطالت الر

 للتشغيل وحاجه العمل .

العمالة المتعاقدة عليها بالعيادات و اداره الفرع تعمل بنظام الوردية الواحدة تعمل من الساعة   --3535

عطالت السابعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء وال يتم العمل بالعيادات أيام اإلجازات واألعياد وال

 الرسمية.

في حالة تكرار المخالفات من الشركة المسئولة عن إعمال النظافة بالمستشفى أو العيادة يحق   --3636

للجهة اإلدارية إنهاء التعاقد أو التنفيذ على حساب الشركة خصما من مستحقاتها لدينا وفقا إلحكام 

 1998لسنة  89القانون 

 -شروط خاصة تخص العامل :  --3737

  يؤكد تطعيم كل العاملين لها ضد االلتهاب الكبدي الوبائي )ب(ان تقدم الشركة ما 

 : ان يتم توفير زي مالئم للعمال ويشمل- 

 زي موحد للعمال ويشترط ان يكون نظيفا دائما 

 قفازات الخدمة الشاقه 

 مرايل بالستيكية ذات استخدام واحد 

  توفير احذية ذات رقبه عاليه )بووت(وذلك لعمال جمع النفايات العادية والملوثة 

 توفير احذية ملساء سهله التنظيف والتطهير يغطي القدم لباقي العمال 

 يتم توفير العماله من الجنسين الذكور واالناث  --3838

 شروط خاصة تخص العمل   --3939

 ي ى والعيادة طبقا للمواصفات التالمستشفالفرع ويتم عمل جرد اسبوعيا على مخازن الشركة ب

 يتم االتفاق عليها من قسم مكافحة العدوى 

 هري المستشفى والعيادة اليومي واالسبوعي والشالفرع و تلتزم الشركة بجدول التنظيف الخاص ب

 المستشفى والعيادة الفرع و والذي يقدم من ادارة 

 الفرع او  المسلم من ادارة  تلتزم الشركة بترتيب التنظيف كما هو منصوص عليه بالجدول

 المستشفى او العيادة وطبقا للعرض الفني المقدم من الشركة 

 ما المستشفى والعيادة ومراجعة شروطها والفرع وتلتزم الشركة باتباع شروط مكافحة العدوى ب

 يتم تجديده حسب المعايير االساسيه لمكافحة العدوى والنظافه في المستشفيات والعيادات 

 لشركة بالتخفيفات المنصوص عليها من قبل مكافحة العدوى تلتزم ا 

  هوية ومعلوم ال%5.25تلتزم الشركة بتوفير الصابون السائل والكلور معلوم التركيز ال تقل عن

ومرخص من وزارة التجارة والصناعية ومطابق الشتراطات مكافحه العدوى ومغلق ببرشام 

 المصنع 

 

 افة التى يتم توصيفها تلتزم الشركة بتوفير اداوات النظ  --4040

 االخشاب ( –الزجاج  –النحاس  –) االستنلس تلتزم الشركة بتوفير ملمع لألثاثات   --4141

 تلتزم الشركة بتوفير مبيد حشرى للحشرات الطائرة بدون رائحة للمكاتب اإلدارية فقط  --4242
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  2626من من   2424صفحة صفحة 
 

 تلتزم الشركه بتوفير لوف بالستك   --4343

 تلتزم الشركة بتوفير سلك الومونيوم   --4444

 تلتزم الشركة بتوفير فوط صفراء   --4545

 تلتزم الشركة بتوفير ماكينة خاصة بالعمليات تعمل بالشفط   --4646

 (triple bucket techniqueتلتزم الشركة بتوفير جرادل ذات ثالثة فتحات  )  --4747

 تلتزم الشركة بتوفير سالت مهمالت صغيره الحجم لغرف المرضى والحمامات   --4848

 يرة الحجم ذات الغطاء وتفتح بالقدم لباقى  االماكن تلتزم الشركة بتوفير سالت مهمالت كب  --4949

تلتزم الشركة بتوفير حاويات لنقل النفايات العادية والخطرة على ان تكون هذه الحاويات قابلة للتطهير   --5050

 وبغطاء وعجل 

تلتزم الشركة بتوفير اكياس القمامة السوداء ذات مقاسات مناسبة للسالت والحاويات على ان يتم   --5151

 او كلما لزم االمر ووضع اكياس جديدة بدال منها  3/4 إلىميا او كلنا امتلئت تغيرها يو

و العياده تلتزم الشركة بتوفير اكياس للنفايات الطبية ويتم تحديد مواصفاتها من قبل ادارة المستشفى   --5252

 هعلى حدأو عياده طبقا لشروط العقد الخاص بالشركة التى تقوم برفع المخلفات الطبية بكل مستشفى 

 تلتزم الشركة بتوفير اكياس ذات لون مختلف للغسيل الملوث   --5353

تلتزم الشركة بأن االكياس التى يتم توفيرها تكون مطابقة للمواصفات من حيث الجوده والمتانة وان   --5454

 حتي تتحمل ظروف النقل والتحميلتكون هذه االكياس ثقيلة ومقاومه للثقب 

 . المستشفياتبتطلبها مكافحة العدوي  تتلتزم الشركه بتوفير كافة الخامات التي   --5555

 . فى التنظيف  يحظر إستخدام الديتول أو الفنيك  --5656

 يحذر إستخدام القماش في عملية المسح ويتم األلتزام بأستخدام الشرشوبه  --5757

 والمسطر أدناه بيان بالعماله المطلوبه موزعه على الفرع ووحداته  --5858

 المطلوبة موزعه على الفرع ووحداتهبيان تفصيلي بعدد عمال النظافة             

 
 العدد المطلوب اسم الوحدة  م

 7 ديوان الفرع و االستراحات   1

 3 عيادة سيدي عبد الرحيم واداره طالب قنا  2

 2 عيادة الوفاء و اللجنة الطبية العامه 3

 26 المجمع الطبي بقنا ) مستشفى قنا (  4

 1 إدارة منطقه قنا الطبية  5

 2 أبو تشت الشاملة و عيادة طالب مدارس ابوتشت عيادة 6

 2 عيادة فرشوط الشاملة و عيادة طالب مدارس فرشوط 7

 5 عيادة نجع حمادي الشاملة و عيادة طالب مدارس نجع حمادى 8

 1 عيادة الوقف الشاملة و عيادة طالب مدارس الوقف 9

 3 عيادة دشنا الشاملة و عيادة طالب مدارس دشنا 10

 2 عياده نقادة الشاملة 11

 2 عيادة قفط الشاملة و عيادة طالب مدارس قفط 12

 3 عيادة قوص الشاملة و عيادة طالب مدارس قوص 13

 7   إدارة المنطقة و العيادات واللجنة البحر األحمر 14

 1 عيادة سفاجا الشاملة و عيادة طالب مدارس سفاجا 15

 1 طالب مدارس القصيرعيادة القصير الشاملة و عيادة  16

 68 الجمــــــــــــــــالىا 
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 عشر البند الرابع

 

 0ها ـــة والئحته التنفيذية  وتعديالت1998ـــم لسنـــ89تسرى على هذا العقد أحكام القانون رقــ  
 

 عشر البند الخامس

 

 0عام من تاريخ )مدة التعاقد(  عمال موضوع هذا العقد لمدةيضمن الطرف الثانى األ  

 . وال يرد التأمين النهائى إال بعد إنتهاء فترة التعاقد طبقا لكراسة الشروط 

 

 

 

 
 

 عشر البند السادس

  لتي عدخلته المجلتس ويقبل الطرفتان أي تعتديل يبقنا يخضع هذا العقد لمراجعة قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدوله

 ذا العقد و تنفيذ هر أيالدولة المصرى بنظر كافة المنازعات التى قد تنشأ من جراء تفستختص محاكم مجلس هذا العقد و

  حرر هذا العقد من ثالث نسخ سلمت أحداها للطرف الثاني للعمل بموجبها 
 

      

 لطرف الثانيا                                                                           الطرف األول

 

 

  -: ةــــوظــــلحــــم

 لدوله ى بمجلس أتم إفراغ مشروع هذا العقد في ألصيغه القانونية التي أفردتها اللجنة الثالثة لقسم الفتو

 

 ـــــــاليالمالعرض 

 موزعه على الفرع ووحداته المطلوبة النظافةبعدد عمال بيان تفصيلي 

العدد  اسم الوحدة  م

 المطلوب

 7 ديوان الفرع و االستراحات   1
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 qena Branch                                                            بقنا جنوب الصعيد فرع       

  

  2626من من   2626صفحة صفحة 
 

 3 عيادة سيدي عبد الرحيم واداره طالب قنا  2

 2 عيادة الوفاء و اللجنة الطبية العامه 3

 26 المجمع الطبي بقنا ) مستشفى قنا (  4

 1 إدارة منطقه قنا الطبية  5

 2 عيادة أبو تشت الشاملة و عيادة طالب مدارس ابوتشت 6

 2 الشاملة و عيادة طالب مدارس فرشوطعيادة فرشوط  7

 5 عيادة نجع حمادي الشاملة و عيادة طالب مدارس نجع حمادى 8

 1 عيادة الوقف الشاملة و عيادة طالب مدارس الوقف 9

 3 عيادة دشنا الشاملة و عيادة طالب مدارس دشنا 10

 2 عياده نقادة الشاملة 11

 2 مدارس قفطعيادة قفط الشاملة و عيادة طالب  12

 3 عيادة قوص الشاملة و عيادة طالب مدارس قوص 13

 7   إدارة المنطقة و العيادات واللجنة البحر األحمر 14

 1 عيادة سفاجا الشاملة و عيادة طالب مدارس سفاجا 15

 1 عيادة القصير الشاملة و عيادة طالب مدارس القصير 16

 68 االجمــــــــــــــــالى 
 

  عامل نظافة 68العمالة المطلوبة عدد جمله 

 غ و قدره، فقط مبل  هجني                شاملة األدوات و المهمات و خالفة    الشهريه تكلفه الفرد

 فقط مبلغ و قدره  ، جنية                    جملة العرض      

 ب العطاء توقيع صاح                                                                             

 

 الختم                                      

 


