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 الخاصة بالفرع ووحداته

 /        ( للعام المالي       للمناقصة العامة رقم )  الشروط العامة 
 وحداتهالخاصة بالفرع و ةواألجهزللتعاقد على الصيانة السنوية للمعدات 
 

   لقوانين و الئحته التنفيذية و أحكام ا 1998لسنه  89تخضع إجراءات هذه المناقصة لقانون

 0 1998لسنه  89المصرية األخرى فيما لم يرد بقانون 
 

 -البند األول :  الغرض من المناقصة :

  و  اتمولد -)مصاعد تقديم عطاء عن التعاقد للصيانة السنوية ألجهزه ومعدات الفرع ووحداته
ت صوتياالوأجهزه  لسنترالا -أجهزه فاكس و ماكينات تصوير - االلوحات الكهربائية الخاصة به

 0اسه الشروط والمواصفات طيه المدرجة ضمن كر ( و   إنذار الحريق - و السمعيات
  ه ة نافيو المعدات الواردة بالكراسة معاين األجهزةيجب على صاحب العطاء المتقدم معاينة

 ل التقدم بعطاؤه .للجهالة قب
  ا و ني عنهفالتي تحتاج إلى إصالحات قبل التعاقد عليها يتم إعداد تقرير  ةاألجهز المعدات و

لفني اترفق بالعطاء  و اإلصالح شامله قطع الغيار ةمقايسة إصالح و عرض سعر بجميع تكلف
 0في عرض مستقل  مع تحديد مدة اإلصالح  والمالي

  ا بنقل واقعهاألعطال التي ال يمكن إصالحها بم ةسيه عليها في حالتلتزم الشركة التي يتم التر
رى  ره أخالتركيب م عادةإالجهاز أو المعدة لمركز الصيانة التابع للشركة و يتم اإلصالح و 

ون أن يك أيام ودون تحميل الهيئة اى أعباء ماليه للنقل و العتاله و خالفه على عشرةخالل 
 معلوم لدى المالك مع اتخاذ الضمانات االزمه . مركز الصيانة الخاص بالشركة
 -البند الثاني : التأمين االبتدائي :

جموعه ملكل  تم تقسيم أعمال الصيانة الواردة بالمناقصة لمجموعات وتم تحديد التامين االبتدائي 
 -على النحو التالي :

لنقطة ابنظام  به اصةالخ المولد الكهربائي و اللوحات الكهربائية ةمجموع( وهى  امجموعه )  -1
 (      5050  )   التامين االبتدائي مبلغ و قدره                                      الثابتة .  

 طارئة .مصاعد التعقيم و مصاعد ركاب بنظام الزيارات الدورية وال ة( وهى مجموع بمجموعه )   -2
 (   4050   ) االبتدائي مبلغ و قدره  التامين                                               

                                أجهزه السمعيات و السنتراالتمجموعة ( وهى  جمجموعه )    -3
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 (   580   ) التامين االبتدائي مبلغ و قدره                                                
                                       جهزه الفاكسماكينات التصوير و أ ةمجموع( وهى  دمجموعه )  

 (1200          )           التامين االبتدائي مبلغ و قدره                                      
 و إنذار الحريقأجهزه  ةمجموع( وهى  همجموعه )  -4

 ( 580           )           هالتامين االبتدائي مبلغ و قدر                                       
ير الغ تعطاءالالمخصص للمجموعة ولن يلتفت لاالبتدائي يجب أن يقدم مع كل عطاء التأمين 

مان خطاب ض كاماًل ويؤدى التامين إما نقدا أو بشيك مقبول الدفع أواالبتدائي مصحوبة بالتامين 
مرخص لها إصدار خطابات أشهر و صادر من احد البنوك ال 6بنكي ساري لمده ال تقل عن 

 الضمان .
 اءات تقديم العط -البند الثالث : 

قنا  –فرع جنوب الصعيد  تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما فني واالخر مالي الي مقر ) -
 24/10/2017الموافق الثالثاء ( في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهرا يوم مساكن عثمان –

فئات  بختم الجهة بما في ذلكح المظاريف موقعا علي جميع أوراقها ومختومة الذي تحدد موعد لفت
 اسعار بعد ملئه .

  -ويحتوي المظروف الفني علي :* 
  التامين االبتدائي. 
 العرض الفني لألعمال موضوع المناقصة متضمن خطوات و طريقة التنفيذ . 
  على كل صفحة من صفحاتها مختومة و موقعة من مقدم العطاءكراسة الشروط والمواصفات . 
  ذلك و كو الخبرة و التي يجب أال تقل عن خمس سنوات في المجال المقدم له  األعمالسابقة

  .للطاقم الفني المعاون 
  صورة من شهادة السجل التجاري . 
 صورة من شهادة التسجيل لدي مصلحة الضرائب علي المبيعات . 
  يعة يطابق النشاط الضريبي طبعلى أن  ضريبي إقرار أخرومدون به  ةالضريبيصورة البطاقة

 .األعمال المتقدم إليها
 بيان الشكل القانوني للجهة المقدمة للعطاء والمستندات الدالة علي قيامها قانونيا . 
  تصريح مزاولة المهنة ويكون ساري خالل مدة التعاقد. 



- 4 - 

لمعدات اقد على صيانة كراسه الشروط والمواصفات للتعا                               فرع جنوب الصعيد              
                                                       إدارة المشروعات و الصيانة                          واألجهزة

 الخاصة بالفرع ووحداته

 لمتقدم اقصة ابة لموضوع المنوالبناء بفئة مناس دالتشييبطاقة قيد االتحاد المصري لمقاولي  صورة
 .إن وجدت الشهادة  انريمع سإليها 

  وتكون  الجهات الحكومية المختصةتقديم مستندات دالة علي وجود مركز صيانة معتمد من
 سارية )ان وجدت( 

  ط و إقرار موقع و مختوم من مقدم العطاء يفيد التزامه الكامل بكل ما جاء بكراسة الشرو
 ) موجود بأخر الكراسة ( . المواصفات المعتمدة .

 ني ب أن ترافقه صورة رسمية من عقد تأسيها ومن نظامها القانو جكل عطاء مقدم من شركة ي
ة وعند تقديم عطاء من منشاة تجارية ألكثر من شخص واحد أن ترافقه صورة من عقد الشرك

 الرسمية .
 يجب و ن له وكيال فيها يجب ان يكون مقدم العطاء مقيم في جمهورية مصر العربية او ان يكو

صة لمناقا في حالة رسوعلية ان يبين في العطاء الوكيل المعتمد منه في جمهورية مصر العربية 
وإذا كان  ،وان يبين في عطاءه العنوان الذي يمكن مخابرته فيه ويعتبر إعالنه فيه صحيحا عليه 

 علية من السلطات العطاء من الوكيل عن صاحب العطاء فعلية أن يقدم معه توكيل مصدقا
 .المختصة حديثا وساريا 

  ، كون ت أنو يجب إرفاق خطاب تفويض معتمد باسم المفوض لحضور جلسة فتح المظاريف
 . بياناته بنفس بيانات البطاقة الشخصية المفوض عن الشركة

  فتح جميع الصور يجب تقديم األصول الخاصة بها لإلطالع عليها و اعتمادها من لجنة
 الفنية . المظاريف 

 -:ويحتوي المظروف المالي علي  *

 مع مراعاة ما يلي : األسعارنموذج العطاء مدون به        
  كل لالوحدة  السائل رقما وحرفا باللغة العربية ويكون سعر أوالعطاء بالحبر الجاف  أسعارتكتب

 ر والغير ذلك دون تغي أومقاسا  أووزنا  أوهو مدون بجدول الفئات عددا  صنف بحسب ما
 .مؤرخة من مقدم العطاء  األسعارتكون قائمة  أنتعديل علي الوحدة ويجب 

 إعادةاو غيرها يجب  األسعارالمحو في جدول الفئات وكل تصحيح في  أويجوز الكشط  ال 
 . عليها توقيعالرقما وحرفا و  بالحبرها تكتاب
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 تعديل  اءإجر  أوت الفنية من المواصفا أومحو أي بند من بنوده  أويجوز لمقدم العطاء شطب  ال
 ا في كتابمالحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبته أية إبداءاذا رغب في  فيه مهما كان نوعه و

 المظروف الفني  يتضمنهمستقل 
 ت مصروفاالتي حددها مقدم العطاء بجدول الفئات قطعية وثابتة وتشمل وتغطي جميع ال األسعار

ا بما فيه لضرائباا بالنسبة لكل بند من البنود كما تشمل جميع وااللتزام أيا كان نوعها التي تكبده
 .ضريبة المبيعات 

 رد ا لما و المطلوبة فيتم تقيمه ماليا طبق األصنافلم يحدد مقدم العطاء سعرا عن صنف من  إذا
 . ةالتنفيذي حتهئوال  1998لسنة  89لقانون 

 اء .د البت في أولويات العطتكون العطاءات المقترنة بتسهيالت ائتمانية محل اعتبار عن 
 البند الرابع : موعد تقديم العطاءات

عة في ميعاد غايته السا (مساكن عثمان –قنا  –فرع جنوب الصعيد )يجب ان تصل العطاءات الي 
لفنية واليعتد والذي تحدد موعدا لفتح المظاريف ا 2017/   10  /24الموافق الثالثاء  الثانية عشر يوم
ل تصة التي لبرقيامة بعد هذا الميعاد أيا كانت أسباب التأخير كما اليلتفت إلي الرسائل بالعطاءات المقد

 الي الفرع بعد فتح المظاريف 
 البند الخامس : مدة صالحية العطاءات 

ة وال الفني ثالثة شهور تبدأ من التاريخ المحدد لفتح المظاريف تكون العطاءات نافذة المفعول لمدة
فة ن وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استالمه بمعر يجوز الرجوع فيه م

ى المستشفى حتى سريان العطاء ومع ذلك يعمل بأي خفض في األسعار الواردة بالعطاء يصل ال
ل ءه قبالمستشفى قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية على أنه إذا سحب مقدم العطاء عطا

الى  لمظاريف فيصبح التأمين المؤقت المودع حقا للمستشفى دون الحاجةالميعاد المحدد لفتح ا
 الدليل على حصول ضرر . إقامةاو  إجراءاتة أياإلنذار او االلتجاء إلى القضاء او 

فيتم  طاءاتإذا تعذر البت فى المناقصة واإلخطار فى حالة القبول قبل انتهاء مدة صالحية سريان الع
مدة من مقدمي العطاءات قبول مد مدة صالحية سريان عطاءاتهم الى الالطلب فى الوقت المناسب 

ية والئحتة التنفيذ 89" من قانون  14الالزمة وذلك عن طريق الموظف المختص طبقا للمادة " 
  وتعديالته .

  : األسعار: مراجعة  السادسالبند 
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 اءإجر او مجموعتها او تها مفردااء من حيث و المقدمة س األسعارفي مراجعة  الحق ةيكون للهيئ
ي علي ضي األمر ذلك ويعول علي السعر المبين بالحروف واليعتد بالعرض المبنتقأ إذاالتصحيحات 

 خفض نسبة مئوية عن أقل عطاء يقدم في المناقصة . 
 

 : التامين النهائي   السابعالبند 

 رهإلخطا اريخ اليوم التاليتتجاوز عشرة أيام من ت يجب علي صاحب العطاء المقبول أن يودع في مدة ال -
جموع من م %5يوازي  او يكمل التامين المؤقت الي ما %5 يوازي  تأمينابكتاب موصي علية بقبول عطاء 

 لوسائلاسيلة من بو التي رست عليه وذلك لضمان تنفيذ العقد ويتم ايداع التامين المذكور  األصنافقيمة 
دم عمع مراعاة  ةالالئحمن ذات  71والمادة  1998ة لسن 89من الئحة القانون  70المحددة من المادة 

 .تبدأ من وقت إصداره الى ما بعد انتهاء مدة العقد بثالثة أشهرمدة انقطاع سريان التامين 
ب ع بموجيكون للفر  المحددة المدةإذا لم يقوم صاحب العطاء بدفع التأمين النهائي الواجب إيداعه في  -

أحد  بواسطة أي إجراء أخر في إلغاء العقد أو تنفيذه التخاذدون الحاجة إخطار بكتاب موصي بعلم الوصول و 
حق  منال مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولوياتها و يصبح التأمين المؤقت في جميع األحو 

ع و ي الرجفمع الرجوع عليه بأي خسائر تلحق بالفرع نتيجة لذلك مع حفظ حق الفرع الفرع و ال يرد لصاحبه 
 .األسعار إن وجدت و تحميله بفروق  عليه قضائيًا إذا ما استدعى األمر

  : قطع الغيار الالزمة  الثامنالبند 

لتعاقد اوال فترة ط سارية الجهاز أولمعدة قد تحتاجها االتي األصلية  قطع الغيارأسعار جميع يتم تقديم قائمة ب
سعرًا و  األقل رن بينها و بين أسعار السوق و الشراء منلمقاالممارسة عليها لو يجوز للفرع عند الحاجة لها 

 .بعد اعتمادها من قسم الصيانة و السلطة المختصة بالفرعيكون مقدم العطاء ملزمًا بتركيبها 
 البند التاسع :  

و صناف اقبول او رفض أي عطاءات او الغاء تجزئة العطاء عن جميع االجوز للجهة المختصة في الهيئة ي -
هذا  عمالهاة او الجهة المختصة نتيجة استعلي الهيئ الرجوعلعطاء الحق في ا مكميتها وليس لمقد بعضها او

  .الحق 
ود ما في حدأو أعمال اضافية او خفض كميات أو أعمال في طلب كميات  الحق لجهة المختصة في الهيئةل -

 .طبقا للقانون  تراه مناسباً 
ا و تتم تنفيذهبواردة بالمقايسة يتطلبها العمل تلتزم الشركات إذا ظهرت أثناء تنفيذ المناقصة أعمال غير  -

اقصات و الخاصة بالمن 1998لسنة  89من الالئحة التنفيذية من قانون  71المحاسبة عليها طبقًا للمادة 
 المزايدات . 
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ي فد التعاق الكميات الواردة للمناقصة وعقد الصيانة خالل مدة وأو خفض األعمال  يحق للمالك زيادة -
 % وحق الجهة المختصة في الهيئة في طلب كميات إضافية في حدود التي تراها 25نسبة حدود 

 مناسبة وطبقا للقانون 
 
 ال يجوز للشركات التنازل للغير عن العقد أو جزء منه -

   :قبول العطاء  : العاشرالبند 

ك بقا لتلط و بينه داريةاإلعطاءه يصبح التعاقد نافذا بين الجهة بمجرد اخطار مقدم العطاء بقبول 
 لتعاقد .فيذ االشروط وان كافة االجراءات التالية من دفع التامين النهائي وخالفة هو مجرد ضمانا لتن

 : استبعاد العطاء عشر الحاديالبند 

و عقد افسخ ال و يحق للهيئهيتم استبعاد العطاءات المخالفة بما جاء بكراسة الشروط والمواصفات 
وصي مالمتعاقد اذا اخل باي شرط من شروط التعاقد او المناقصة ويكون بكتاب  تنفيذه علي حساب

 .علية بعلم الوصول علي عنوانه المبين بالعقد 
 مدة العقد : :عشر  الثانيالبند 

وافقة حالة مي لمدة مماثلة ف و يجوز التجديدمن تاريخ التعاقد  ثالثة أعوام يانة مدة تنفيذ عقود الص
ده ال لعقد بمقبل إنهاء ا ذلك بكتاب موصي بعلم الوصوليتم عدم موافقة احد الطرفين  ةالطرفين وفي حال

دة ايهما بعد انتهاء العقد او طرح مناقصة جدي أشهر ستةيجدد لمدة و يجوز أن  تقل عن ثالثة أشهر
 دون موافقة المتعاقد معه . اقرب

 :عشر  الثالثالبند . 

لعامة فيما الشروط لحته التنفذية ويعتبر مكمال والئ 1998لسنة  89ألحكام القانون يخضع هذا التعاقد 
 لمسئولياتا ناحيةمن و القوانين المصرية األخرى المعمول بها  المدنيوكذلك القانون لم يرد به نص 

 . بأنواعها
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 مقدم العطاء اتبيان
 

 ..............................................................................اسم مقدم العطاء : 

 .............................................................................اسم المدير المسئول 

 .........................................................................العنوان الرئيسي والفرعي 

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

 .....................................................................................رقم التليفون 

 ......................................................................................رقم الفاكس 

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

 .............................................................................رقم البطاقة الضربية 

 ............................................................................................ملف 

 .................................................................. ......................مأمورية 

 ...................................................................ربية المبيعات رقم التسجيل بض
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 .............................................................................العطاء اجمالي قيمة 
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 رارـــــــــإق

 ................................................................................................. أقر أنا

يد ألجهددزة الخاصددة بفددرع جنددوب الصددعالصدديانة السددنوية للمعدددات وامقدددم العطدداء بعمليددة عقددد 

 ........... ........................... رقم )    ( جلسة يوم عامةمناقصة ووحداته 

 م .20/    /       الموافق 

ط لشرو بأنني اطلعت علي كراسة الشروط والمواصفات وموافق علي كل ما جاء بها وملتزم با
حل عدات مو أني عاينت األجهزة و الم بالتنفيذم والمواصفات وباألسعار المقدمة منا وملتز 

 .المناقصة معاينة نافية للجهالة 
 

 وهـــذا إقـــرار منـــا بــذلــــك ،،

 ....................المقر بما فيه: 

 ....................مقدم العطاء : 

 ....................ع : ــــــتوقي

 

  مـخت                          
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  و األجهزةنسخة من عقد  صيانة للمعدات 
 

 فرع جنوب الصعيد –الهيئة العامة للتأمين الصحي اسم الجهة : 
 ...........رقم العقد : .........الصيانة السنوية للمعدات واألجهزة الخاصة بالفرع ووحداته الموضوع : عقد 

 موافق :    /    / أنه في يوم ......................                     ال
 فيما بين كل من :

  ......      ............اسم الجهة : ...................................................................... -1
 .......................ومقرهددا : ............................................................................

 ....... .............يمثلها في التوقيع علي هذا العقد السيد / ...........................................و 
.......... ..........................................................بصفته : ................................

......... ........................................................وينوب عنه في التوقيع السيد / .............
 ( طـــرف أول )           ..........................................بالتفويض رقم .....................

 ........... ..........................................................اسم المورد : ........................ -
 ...... .............................................ومقره : ...............................................   

 ......... ....................................................ويمثله في التوقيع علي هذا العقد السيد / ..    
.......... ....................................................................................: ...... بصفته

......... ................................................................في التوقيع السيد / ..... وينوب عنه
 ( ثانيرف ــط            ..........................................بالتفويض رقم .....................

 

 ) تمهيــــد (
لتددي طرحهددا ا......... رقددم ) ...... ( لسددنة ........... .........بندداء علددي المناقصددة / الممارسددة ..........

اصدددددة لخ............................... وفقدددددًا للشدددددروط والمواصدددددفات ا................الطدددددرف األول بشدددددأن 
لممارسدة / ا أوصت به لجنة البدت فدي المناقصدة بموضوع المناقصة / الممارسة .......................... وما

ن قبول السدعر م     ..................... بجلستها المعقودة يوم ..................... الموافق    /     /    
.... .................................... بمبلدغ ..............المقدم من .....................................

 .............................فقط ) ......................................( وموافقة السيد األسدتاذ / .........
 بتاريخ      /      /

 تي :علي تلك التوصية وقد أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما واتفقا علي األ 
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 البند األول :

 المقددم مدن يعتبر التمهيد السابق ومحاضر لجنة البت المشار إليها وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطداء
 الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء ال يتجزأ من أحكام هذا العقد.

 البند الثاني :

مدة لمرفقدة بقيادات والتجهيزات طبقًا للمواصدفات الفنيدة والكميدات واألسدعار يلتزم الطرف الثاني بعمل صيانة للمع
 إجمالية قدرها ........................... شاملة كافة الضرائب والرسوم .

 البند الثالث :

 تانة المعدداالراسية عليه خالل المددة المتفدق عليهدا بدأمر الترسديه وهدي صدي بتنفيذ األعماليلتزم الطرف الثاني 
 ألول .اوالتجهيزات من تاريخ اليوم التالي إلخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بقبول عطائه من الطرف 

 البند الرابع :

ب رامدة بالنسدإذا تأخر الطرف الثاني في توريد االلتدزام بعقدد الصديانة عدن الميعداد المحددد بالعقدد فتوقدع عليده غ
لقانون رقم من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر با 23اد وفي الحدود المبينة والمنصوص عليها بالمو 

 من الئحته التنفيذية . 94،  98لسنة  89
 البند الخامس :

 طداء المقدددميلتدزم الطدرف الثدداني بعمدل الصديانة الالزمددة طبقدًا لكراسدة الشددروط والمواصدفات وبندود المقايسددة والع
 منكم .

 البند السادس :
 ي الالزم .بسداد قيمة األصناف الراسية علي الطرف الثاني بعد الفحص واالستالم باإليصال الرسميلتزم الطرف األول 

 

 البند السابع :

عقدد أو إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد يكون للطرف األول دون االلتجداء إلدي القضداء فسدخ ال
تحقه ق الطدرف األول ويكدون لده أن يخصدم مدا يسدإسناد التوريد ألية جهة أخرى ويصبح التأمين النهائي مدن حد

حقة أو من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق األسعار والمصداريف اإلداريدة مدن أيدة مبدالغ مسدت
أخدرى  تستحق للطرف الثاني لديه وفي حالة عدم كفايتها يلجأ إلي خصمها من مستحقاته لددي أيدة جهدة إداريدة

ي فدددون حاجددة إلددي إتخدداذ أيددة إجددراءات قضددائية وذلددك كلدده مددع عدددم اإلخددالل بحقهددا أيددا كددان سددبب االسددتحقاق 
 الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري .

 البند الثامن :
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نداء علدي بيلتزم الطرف الثاني بأن يقدم فاتورة األصناف الموردة من أصدل وصدورتين وفدي حالدة قيامده بالتوريدد 
ثبدت قيمدة تف األول إلي جهة أخرى غير المتعاقد علي التوريد إليها يجب ان ترافق الفواتير مسدتندات طلب الطر 

 مصروفات النقل اإلضافية حتى يمكن رد هذه المصروفات إلي الطرف الثاني .
 البند التاسع :

 يضمن الطرف الثاني صالحية األصناف التي يقوم بصيانتها علي أكمل وجه لمدة عام كامل . -
 يقر الطرف الثاني أن لديه مركز خدمة وصيانة بجمهورية مصر العربية . -
وردة يتعين علدي الطدرف األول اختيدار عيندة عشدوائية مدن األصدناف المدوردة بمخازنده قبدل قبدول الكميدة المد -

 وسيتم الدفع بعد عمل التجارب والفحص واالستالم للكمية المقبولة فقط .
 جهة اإلدارية الزمة لتنفيذ هذا العقد .أية اشتراطات خاصة أخرى تراها ال -

 البند العاشر :

مان ضددقددام الطددرف الثدداني بخيددداع خزينددة الطددرف األول مبلددغ ............................... بموجددب خطدداب 
 ين النهدددائينهدددائي رقدددم ....................... علدددي بندددك ................................. وهدددو قيمدددة التدددأم

 من القيمة اإلجمالية وال يرد للطرف الثاني إال بعد انتهاء مدة الضمان . %5بواقع  المستحق
 البند الحادي عشر :

تعدديالتها صادر بشأن تنظيم المناقصات والمزايددات والئحتده التنفيذيدة و  98لسنة  89تسرى أحكام القانون رقم 
 علي هذا العقد .

 البند الثاني عشر :

 بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ أو تفسير هذا العقد.تختص محاكم مجلس الدولة 
 البند الثالث عشر :

ليده لتدي ترسدل عاأقر الطرفان بأن العنوان الدوارد بهدذا العقدد محدال مختدارًا لهمدا وأن كافدة المكاتبدات والمراسدالت 
لجديد ابالعنوان  ين عليه إخطار الطرف األخرتنتج كافة أثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتع

 بخطاب مسجل بعلم الوصول .
 

 البند الرابع عشر :

للعمدل  حرر هذا العقد من ثالث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة واحدة منها واحدتفظ الطدرف األول ببداقي النسدخ
 بها عند اللزوم .

 

 الطرف الثاني         الطرف األول  
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 الجدول الزمني المتوقع إلجراءات المناقصة

 

 

 المكــــــــــــــان التاريـــــــخ اإلجــــــــــــراءات م

1 
 

 تااااااااااااريخ توجياااااااااااه الااااااااااادعوى
 

  إدارة المشتريات بفرع جنوب الصعيد  

2 
 

 تااااااريخ فااااات  المظااااااريف الفنياااااة
 

  إدارة المشتريات بفرع جنوب الصعيد  

3 
 

 الفنااايتااااريخ االنتهااااء مااان البااات 
 

  إدارة المشتريات بفرع جنوب الصعيد  

4 
 

 تاااااريخ فاااات  المظاااااريف الماليااااة
 

  إدارة المشتريات بفرع جنوب الصعيد  

5 

 
إعاااالن نتيجاااة البااات الماااالي وأخطاااار 
 الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااركات

 

  إدارة المشتريات بفرع جنوب الصعيد  

6 
 

 التعاقااااااااااااد وبدايااااااااااااة التنفيااااااااااااذ
 

 
 

 الجهات المستفيدة
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 لد المستشفى و مولد مجمع نجع حمادي و مولد مجمع الغردقة .تشمل مو  -1
و يتم  ساعة  24على مدار  الخاص بمستشفى التأمين بقنا فقطيكون التعاقد  بنظام النقطة الثابتة للمولد  -1

ات تعليمتحديد ممثل للشركة معتمدا لديها و مفوض تفويضا رسميا منها للتعامل مع اإلدارة وتلقى ال
 يطة اوو تقع على عاتق الشركة أي أعطال مهما كانت بسابات وإمساك السجالت الالزمة واستالم الخط

 .الجهة المالكةغيرها دون ادني مسئوليه على 
 .الصيانة شاملة قطع الغيار بجميع أنواعها الميكانيكية وكهربائية شاملة التركيب والتشغيل -2
نية مع طبقا لألصول الفسنوية و السنوية  علي مقدم العطاء تقديم برنامج الصيانة الشهرية والنصف -3

 االلتزام بكامل تنفيذيها خالل فترة التعاقد .
ة وجود ستعانة بها في حالالل بالمولدالشركة مسئولة عن توفير أي كتالوجات او بيانات فنية خاصة  -4

 .أعطال 
هر لكل مرة كل ش للمولد الخاص بمستشفى التأمين بقنا و كل شهرعمل صيانة دورية بمعدل مرتين يتم   -5

ولد منسبة ) بالإلى جانب تلبية االستدعاءات المفاجأة  من مولد مجمع نجع حمادي و مولد مجمع الغردقة
التأخر  في حالةو ساعة من تاريخ اإلبالغ مجانًا  24خالل (  مجمع نجع حمادي و مولد مجمع الغردقة 

ير وفي الشهرية للمعدة عن كل يوم تأخ ( من القيمة %15يتم خصم ) عن موعد الزيارة المحدد سابقاً 
 ركة الش مها باإلصالح على حساباساعة يحق للهيئة قي 24خالل الطارئ حالة عدم تلبية االستدعاء 

م على رق (ونية أو فاكس ) بخشارة تليف دون الرجوع على الجهة ويكون االستدعاء  هاوخصما من مستحقات
 الشركة 

 مسئول تاريخ كل زيارة على أن يعتمد شهريا من الجهة المختصة ) يتم عمل كارت للزيارة يدون فيه  -6
ية عار الجمهور يختم بخاتم ش ( ومدير الوحدة  – رئيس الشئون المالية واإلدارية –و مسئول الصيانة  التشغيل

 . أو خاتم الوحدة
 د عقمة قيمن  %25نسبة في حالة وجود أي مالحظات علي اعمال الصيانة بكارت الزيارة يتم خصم   -7
 ة.و ذلك بعد إنذار الشركة رسميًا تتضاعف في حالة التكرار مع حفظ الحق القانوني للهيئ لمولدا

ه ة مسئولو خطورة توقفه عن العمل أثناء قطع الكهرباء تكون الشركبالمستشفى نظراً  ألهمية المولد  -8
مده لعمل لاقصيرة واذا تعطل مسئوليه كاملة عن أي أعطال بها تؤدى الى تعطيل العمل ولو لفترة زمنيه 

لقيمة امن  %25دقيقه بناء على تقصير الشركة فى أعمال الصيانة يتم خصم غرامه بنسبه  20تزيد عن 
ؤثر على تالتي  لوحاته مع تحميل الشركة المسئولية الجنائية الناتجة عن تعطيل العمل و الشهرية للمولد و

 . دفوع للتنصل من المسئولية ىدفع باالمرضى وال يحق للشركة االعتراض او ال ةحيا
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تخاذ ال يانة يتم معاينة قطع الغيار المقدمة من الشركة المطلوبة تركيبها علي الطبيعة من قبل قسم الص -9
 اإلجراءات الالزمة بالوحدة وال يتم تركيبها قبل اعتمادها من الفنيين بالوحدة .

يمها إلي تم تسللتي يتم استبدالها باخري جديدة و ييتم إرجاع قطع الغيار القديمة المستهلكة بالمعدة وا  -10
إلجراءات اتخاذ الشئون المالية و اإلدارية بالوحدة بموجب بيان تفصيلي بقطع الغيار التي سيتم تسليمها ال 

 لمخزنيه. ا
ية مع الفن علي مقدم العطاء تقديم برنامج الصيانة الشهرية والربع سنوية والنصف سنوية طبقا لألصول -11

 زام بكامل بتنفيذيها خالل فترة التعاقد .االلت
 وكذلك أرقام التليفونات .  همخاطبة علياليحدد بالكراسة عنوان الشركة التي يتم   -12
سئولة ملشركة المناسبة والمالئمة لحماية الجهاز من أي تلفيات اذا استلزم االمر وا األمانوضع وسائل   -13

 عطال .عن وضع هذه الوسائل لحمايتها من اإلضرار واأل
وث أي لة حدقطع الغيار التي يتم تركيبها مسئولية الشركة كاملة عن جودتها وصالحيتها للتشغيل وفي حا -14

 لك .ذعلي  المترتبة األضرارناتجة عن قطع الغيار الموردة والتي يتم تركيبها تتحمل الشركة جميع  أضرار
 ا .تقيم فنيا ومالي ح العمل ولصالتنفيذ أي اقتراحات وأعمال خاصة باإلصالحات تكون مجدية و   -15
 : على سبيل المثال ال الحصر  أعمال الصيانة الدورية و تشمل -16

 المحرك  –أ         
لة و بقًا للحاطبقا للمستوى القياسي و تنظيفه طالالزم  اتخاذدياتير و بالراالكشف على مستوى المياه  -1

 (  د بالهواءعدد ساعات التشغيل ) تنظيف توربينة الهواء في حالة التبري
 .الكشف على مستوى الزيت و لزوجته في المحرك  -2
 .و تنظيف الخزان  الكشف على مستوى الوقود بالخزان -3
 الكشف على البطاريات . -4
 الهواء و الوقود طبقا لعدد ساعات التشغيل . فالترو  و فالتره  تغيير الزيت -5
 اختبار السيور و صالحيتها و تغييرها إذا لزم . -6
 كيهات و ضبطها .الكشف على التا -7
 الكشف على خرج الدينامو مع عمل الصيانة الالزمة. -8
 الكشف على المارش و عمل الصيانة الالزمة له . -9

 ما يستجد من أعمال تتطلبها المعدة .  -10
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 المولد و لوحات التشغيل و الوصالت الكهربية :  –ب        
 تنظيف الملفات الداخلية للمولد من األتربة .  -1
 الدايودات األمامية و الخلفية و التأكد من سالمتها .الكشف على   -2
 و التأكد من سالمتها و صالحيتها . A.V.Rالكشف على لوحة  -3
 الكشف على كراسي التحميل و تغييرها إذا لزم . -4
 الكشف على لوحة التشغيل و تنظيفها . -5
 الكشف على التوصيالت الكهربية و الحساسات و خالفة . -6
 البيان و أجهزة القياس  و مراجعة عدادات اختبار -7
 . اختبارهاتنظيف و ضبط الريليهات و نقط التالمس و  -8
 مراجعة التايمرات و ضبطها .  -9

 الوحدة  : اختبار -ـ ج
 دقيقة على الحمل و متابعة األتي :  15الوحدة لمدة  اختباريتم 

 البطاريات  -رشالما –شحن الدينامو  –الحمايات الخاصة بالمولد  –دورة الزيت  –دورة التبريد 
   بتفاصيل المولداتبيان  

  الوصف  العــدد أســــم الجهاز م
 و خزانات الوقود ATSشامل لوحة  ك.ف.أ 1000 1 مولد المستشفى  أ .1

 1 مولد الغردقة  ب .2
و  ATSشامل لوحة  حصان 245ك.ف.أ  186ستاملي 

 خزانات الوقود

3. 3    

4.  
مولد كهرباء  نجع 

 حمادي
1 

 و خزان وقود ATSزي شامل لوحة ستامفورد إنجلي
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 تشمل مصاعد المستشفى و مجمع الغردقة . -1
 . مصاعد ( )كهروميكانيك   تقديم ما يفيد بفئة تصنيف إتحاد التشييد و البناء لصاحب العطاء المتقدم  -2
تغيير دا عما  لغيكهربائية شاملة التركيب والتشالالصيانة شاملة قطع الغيار بجميع أنواعها الميكانيكية و   -3

 لماكينة و الكابينة .او  كاماًل  الكنترول
نية مع طبقا لألصول الف سنويةو ال النصف سنوية وعلي مقدم العطاء تقديم برنامج الصيانة الشهرية  -4

 االلتزام بكامل بتنفيذيها خالل فترة التعاقد . 
ة وجود الستعانة بها في حالل بالمصاعدالشركة مسئولة عن توفير أي كتالوجات او بيانات فنية خاصة  -5

 أعطال 
شهر  يتم عمل صيانة دورية بمعدل مرتين كل شهر للمصاعد الخاصة بمستشفى التأمين بقنا و مرة كل  -6

في حالة  ًا وساعة من تاريخ اإلبالغ مجان 48مجمع الغردقة إلى جانب تلبية االستدعاءات المفاجأة خالل ل
تأخير وفي  ( من القيمة الشهرية للمعدة عن كل يوم%5يتم خصم ) التأخر عن موعد الزيارة المحدد سابقاً 

على  صالحمها باإلايحق للهيئة قي عشرة أيام من تاريخ اإلخطارخالل  الطارئ  حالة عدم تلبية االستدعاء
 نية أودون الرجوع على الجهة ويكون االستدعاء  ) بخشارة تليفو  هاوخصما من مستحقات الشركة  حساب

 رقم الشركة .  فاكس ( على
سئول ميتم عمل كارت للزيارة يدون فيه تاريخ كل زيارة على أن يعتمد شهريا من الجهة المختصة )  -7

ية عار الجمهور يختم بخاتم ش ( ومدير الوحدة  – رئيس الشئون المالية واإلدارية –و مسئول الصيانة  التشغيل
  . أو خاتم الوحدة

لعقد من قيمة ا %25الصيانة بكارت الزيارة يتم خصم نسبة  أعمالفي حالة وجود أي مالحظات علي   -8
 ئة.و ذلك بعد إنذار الشركة رسميًا تتضاعف في حالة التكرار مع حفظ الحق القانوني للهي للمصاعد

تخاذ ال يانة يتم معاينة قطع الغيار المقدمة من الشركة المطلوبة تركيبها علي الطبيعة من قبل قسم الص  -9
 ة بالوحدة وال يتم تركيبها قبل اعتمادها من الفنيين بالوحدة .اإلجراءات الالزم

 ليمها إليتم تسيتم إرجاع قطع الغيار القديمة المستهلكة بالمعدة والتي يتم استبدالها باخري جديدة و ي -10
إلجراءات اتخاذ الشئون المالية و اإلدارية بالوحدة بموجب بيان تفصيلي بقطع الغيار التي سيتم تسليمها ال 

 لمخزنيه. ا
 وكذلك أرقام التليفونات .  هيحدد بالكراسة عنوان الشركة التي يتم مخاطبة علي -11
مسئولة  الشركةوضع وسائل األمان المناسبة والمالئمة لحماية الجهاز من أي تلفيات إذا استلزم األمر و  -12

 عن وضع هذه الوسائل لحمايتها من اإلضرار واألعطال .
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وث الة حدحا مسئولية الشركة كاملة عن جودتها وصالحيتها للتشغيل وفي قطع الغيار التي يتم تركيبه -13
 علي ذلك  ترتبةأي أضرار ناتجة عن قطع الغيار الموردة والتي يتم تركيبها تتحمل الشركة جميع األضرار الم

 ا .تنفيذ أي اقتراحات وأعمال خاصة باإلصالحات تكون مجدية ولصالح العمل وتقيم فنيا ومالي -14
15-  

   بتفاصيل المصاعدبيان  

 الحالة   العــدد أســــم الجهاز م

 المصاعد الكهربية ) ركاب( أ .1
 بالمستشفى

 اوتيس 5
ح  2كجم نقاالت و ركاب+ 1000ح   2كجم +  630 حمولة 1

 كجم ركاب 1000

 (خدماتالمصاعد الكهربية )  ب .2
 بالمستشفى

2 
 اوتيس

 كجم300 حمولة

 المصاعد الكهربية ) تعقيم( 3 .3
 تشفىبالمس

2 
 اوتيس

 كجم  150 حمولة

 المصاعد الكهربية ) ركاب(  .4
 ركاب كجم 1200ح  1كجم  ركاب+ 1000 حمولة  1  2 بالغردقة
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استمرار  صيانة أنظمة إنذار الحريق بحيث تضمنهو التعاقد مع احدي الشركات المتخصصة في  لغرضا
 :البنود اآلتية ب  بالكفاءة المطلوبة طوال مدة التعاقد هاتشغيل
 عقد الصيانة شامل قطع الغيار . .1
دوث عطل حفي حالة مرات فالعام  4بحد أقصى وزيارات عند الطلبات الطارئة  شهرزيارة دورية مرة كل  .2

 . ساعة من تاريخ الطلبات تليفونيا أو بالفاكس 48مفاجئ يكون التواجد إلصالح العطل خالل 
 كل ما يلزم . وإنذار الحريق يتم عمل الصيانة نظام  .3
التأكد  نظام والكهربية و الكنترول و لمبات البيان و شمع اإلنذار و اختبار ال تتشمل الصيانة اللوحا .4

 من سالمته و حساسيته .
 .صيانة أنظمة إنذار الحريق تقديم سابقة أعمال في  .5
يره أي غ وأبأنظمة إنذار الحريق كاملة عن أي عطب أو تلف  ةالشركة المتعاقدة مسؤولي ةمسؤولي  .6

نفس سوف تتسلم الشركة المعدات في حالة صالحية كاملة وتقوم بتسليمها عند انتهاء التعاقد ب
 الصالحية ويتم ذلك عن طريق اإلدارة الهندسية ومستحقات الشركة بالمشترىات .

م اللتزااعلي مقدم العطاء تقديم برنامج الصيانة الشهرية والنصف سنوية طبقا لألصول الفنية مع   .7
 بكامل بتنفيذيها خالل فترة التعاقد .

نة الستعالأنظمة إنذار الحريق بيانات فنية خاصة بمعدات  أوالشركة مسئولة عن توفير أي كتالوجات  .8
 بها في حالة وجود أعطال .

عدة عن كل ( من القيمة الشهرية للم%5في حالة التأخر عن موعد الزيارة المحدد سابقًا يتم خصم )  .9
صالح على يحق للهيئة قيامها باإل أيام 10ي حالة عدم تلبية االستدعاء الطارئ خالل يوم تأخير وف

 و فاكسأحسابكم وخصما من مستحقاتكم دون الرجوع على الجهة ويكون االستدعاء ) بخشارة تليفونية 
 ( على رقم الشركة . 

ئول ) مس جهة المختصةيتم عمل كارت للزيارة يدون فيه تاريخ كل زيارة على أن يعتمد شهريا من ال .10
تم شعار يختم بخا ( ومدير الوحدة  – رئيس الشئون المالية واإلدارية –و مسئول الصيانة  التشغيل

 . الجمهورية أو خاتم الوحدة
عقد  من قيمة %25يارة يتم خصم نسبة في حالة وجود أي مالحظات علي أعمال الصيانة بكارت الز  .11

  لهيئةلقانوني ة رسميًا تتضاعف في حالة التكرار مع حفظ الحق الو ذلك بعد إنذار الشركإنذار الحريق 
انة الصي يتم معاينة قطع الغيار المقدمة من الشركة و المطلوب تركيبها علي الطبيعة من قبل قسم .12

 .التخاذ اإلجراءات الالزمة بالوحدة وال يتم تركيبها قبل اعتمادها من الفنيين بالوحدة 
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سليمها تيتم  قديمة المستهلكة بالمعدة والتي يتم استبدالها بآخري جديدة ويتم إرجاع قطع الغيار ال .13
تخاذ يمها ال إلي الشئون المالية و اإلدارية بالوحدة بموجب بيان تفصيلي بقطع الغيار التي سيتم تسل

 اإلجراءات لمخزنيه. 
 يحدد بالكراسة عنوان الشركة التي يتم مخاطبة علية وكذلك أرقام التليفونات .  .14
ة الشركو وضع وسائل األمان المناسبة والمالئمة لحماية الجهاز من أي تلفيات إذا استلزم األمر  .15

ولية ها مسئمسئولة عن وضع هذه الوسائل لحمايتها من اإلضرار واألعطال .قطع الغيار التي يتم تركيب
 الشركة كاملة عن جودتها وصالحيتها للتشغيل وفي حالة حدوث 

رتبة ر المتقطع الغيار الموردة والتي يتم تركيبها تتحمل الشركة جميع األضراأي أضرار ناتجة عن   .16
 علي ذلك . 

 يا .تنفيذ أي اقتراحات وأعمال خاصة باإلصالحات تكون مجدية ولصالح العمل وتقيم فنيا ومال .17
 

 باألجهزةبيان 
 أنظمة إنذار الحريقصيانة الخاصة ب

 الوصـــف الحالة  أســــم الجهاز م

زر  16 –شمعة  380 –لمبة بيان  Photain 116 ُمَشـغَلة ار المستشفىإنذ أ -1
 سارينة 16 –

  ُمَشـغَلة إنذار نجع حمادي ب -2

  معطل إنذار الغردقة -3
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و  االستدعاءالسنتراالت و أجهزة السمعيات و صيانة هو التعاقد مع احدي الشركات المتخصصة في  لغرضا
 :بالبنود اآلتية   بالكفاءة المطلوبة طوال مدة التعاقد هااستمرار تشغيل بحيث تضمنالداخلية  اإلذاعة

وث عطل في حالة حدمرات فالعام  4بحد أقصى وزيارات عند الطلبات الطارئة  شهرزيارة دورية مرة كل  .1
 ساعة من تاريخ الطلبات تليفونيا أو بالفاكس . 48مفاجئ يكون التواجد إلصالح العطل خالل 

ل ما و كة ة لكل من  السنتراالت و أجهزة السمعيات و االستدعاء و اإلذاعة الداخليصيانيتم عمل  .2
 يلزم .

 .العقد شامل قطع الغيار .3
 .داخلية صيانة السنتراالت و أجهزة السمعيات و االستدعاء و اإلذاعة التقديم سابقة أعمال في  .4
 السنتراالت و أجهزةات كاملة عن أي عطب أو تلف بمعد ةالشركة المتعاقدة مسؤولي ةمسؤولي  .5

لة ية كامأي سوف تتسلم الشركة المعدات في حالة صالحالسمعيات و االستدعاء و اإلذاعة الداخلية 
ات مستحقوتقوم بتسليمها عند انتهاء التعاقد بنفس الصالحية ويتم ذلك عن طريق اإلدارة الهندسية و 

 الشركة بالمشترىات .
م بكامل لتزاانة الشهرية والنصف سنوية طبقا لألصول الفنية مع اال علي مقدم العطاء تقديم برنامج الصي  .6

 بتنفيذيها خالل فترة التعاقد .
و  لسمعياتالسنتراالت و أجهزة ابيانات فنية خاصة بمعدات  أوالشركة مسئولة عن توفير أي كتالوجات  .7

 لالستعانة بها في حالة وجود أعطال .االستدعاء و اإلذاعة الداخلية 
عن كل يوم  ( من القيمة الشهرية للمعدة%5التأخر عن موعد الزيارة المحدد سابقًا يتم خصم ) في حالة  .8

ها قيام يحق للهيئة عشرة أيام من تاريخ اإلخطارتأخير وفي حالة عدم تلبية االستدعاء الطارئ خالل 
 بخشارةباإلصالح على حسابكم وخصما من مستحقاتكم دون الرجوع على الجهة ويكون االستدعاء ) 

 تليفونية أو فاكس ( على رقم الشركة . 
ل مسئو يتم عمل كارت للزيارة يدون فيه تاريخ كل زيارة على أن يعتمد شهريا من الجهة المختصة ) .9

شعار  يختم بخاتم ( ومدير الوحدة  – رئيس الشئون المالية واإلدارية –و مسئول الصيانة  التشغيل
  . الجمهورية أو خاتم الوحدة

لعقد امن قيمة  %25الة وجود أي مالحظات علي أعمال الصيانة بكارت الزيارة يتم خصم نسبة في ح  .10
يًا كة رسمو ذلك بعد إنذار الشر السنتراالت و أجهزة السمعيات و االستدعاء و اإلذاعة الداخلية 

 . تتضاعف في حالة التكرار مع حفظ الحق القانوني للهيئة
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ة لصيانان الشركة و المطلوب تركيبها علي الطبيعة من قبل قسم يتم معاينة قطع الغيار المقدمة م .11
 التخاذ اإلجراءات الالزمة بالوحدة وال يتم تركيبها قبل اعتمادها من الفنيين بالوحدة .

 ليمها إليتم تسييتم إرجاع قطع الغيار القديمة المستهلكة بالمعدة والتي يتم استبدالها بآخري جديدة و  .12
ت اإلجراءا تخاذإلدارية بالوحدة بموجب بيان تفصيلي بقطع الغيار التي سيتم تسليمها ال الشئون المالية و ا

 لمخزنيه. 
 يحدد بالكراسة عنوان الشركة التي يتم مخاطبة علية وكذلك أرقام التليفونات .  .13
ولة ة مسئالشركوضع وسائل األمان المناسبة والمالئمة لحماية الجهاز من أي تلفيات إذا استلزم األمر و  .14

ركة ة الشعن وضع هذه الوسائل لحمايتها من اإلضرار واألعطال .قطع الغيار التي يتم تركيبها مسئولي
 كاملة عن جودتها وصالحيتها للتشغيل وفي حالة حدوث 

بة علي لمترتاأي أضرار ناتجة عن قطع الغيار الموردة والتي يتم تركيبها تتحمل الشركة جميع األضرار   .15
 ذلك . 

 . اقتراحات وأعمال خاصة باإلصالحات تكون مجدية ولصالح العمل وتقيم فنيا ومالياتنفيذ أي  .16
 األعمال المطلوبة بالصيانة : .17

   -أوالً السنتراالت :
 عقد الصيانة شامل قطع الغيار . .1
 يتم مراجعة الخطوط و الوصالت و الفيش و العدد . .2
 .و الكارتات يتم التأكد من سالمة البورد و الكابالت  .3
ً ثا   -:أجهزة السمعيات و االستدعاء و اإلذاعة الداخلية نيا

 عقد الصيانة شامل قطع الغيار . .1
 . الوصالت و الكابالت و السماعات يتم التأكد من سالمة  .2
 يتم التأكد من سالمة المخارج بالغرف و الطرقات ، .3
ات و و عمل الراكيتم عمل الصيانة الدورية لجهاز اإلذاعة الداخلية مع التأكد من جودة الصوت  .4

 المشغالت به .
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 دات ـالمعتفاصيل ببيان 
 ةداخليمعدات السنتراالت و أجهزة السمعيات و االستدعاء و اإلذاعة الصيانة الخاصة ب

 الوصـــف أســــم الجهاز م

 خط ديجيتال 200/20باناسونيك سعة  سنترال المستشفى أ .1

 خط ديجيتال 3باناسونيك سعة  سنترال نجع حمادي ب .2

 خط ديجيتال 100باناسونيك سعة  سنترال الغردقة 3 .3

 ياماها اإلذاعة الداخلية بالمستشفى  .4

  اإلذاعة الداخلية بنجع حمادي  .5

  اإلذاعة الداخلية بالغردقة  .6

  شبكة استدعاء تمريض بالمستشفى  .7

8.    
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بحيث  و أجهزه الفاكس ات التصويرماكينصيانة هو التعاقد مع احدي الشركات المتخصصة في  لغرضا
 :بالبنود اآلتية   بالكفاءة المطلوبة طوال مدة التعاقد هااستمرار تشغيل تضمن

 عقد الصيانة شامل قطع الغيار . .1
دوث عطل في حالة حمرات فالعام  4بحد أقصى وزيارات عند الطلبات الطارئة  شهرزيارة دورية مرة كل  .2

 .ساعة من تاريخ الطلبات تليفونيا أو بالفاكس  24ل خالل مفاجئ يكون التواجد إلصالح العط
 ما يلزم . بكل و أجهزه الفاكس ماكينات التصويرصيانة لكل من  يتم عمل  .3
 . و أجهزه الفاكس ماكينات التصويرصيانة تقديم سابقة أعمال في  .4
جهزه و أ صويرماكينات التكاملة عن أي عطب أو تلف بمعدات  ةالشركة المتعاقدة مسؤولي ةمسؤولي  .5

 لتعاقداأي سوف تتسلم الشركة المعدات في حالة صالحية كاملة وتقوم بتسليمها عند انتهاء  الفاكس
 . بنفس الصالحية ويتم ذلك عن طريق اإلدارة الهندسية

ام اللتز اعلي مقدم العطاء تقديم برنامج الصيانة الشهرية والنصف سنوية طبقا لألصول الفنية مع   .6
 ها خالل فترة التعاقد .بكامل بتنفيذي

زه و أجه ماكينات التصويرالشركة مسئولة عن توفير أي كتالوجات أو بيانات فنية خاصة بمعدات  .7
 لالستعانة بها في حالة وجود أعطال . الفاكس

ة عن كل يوم ( من القيمة الشهرية للمعد%5في حالة التأخر عن موعد الزيارة المحدد سابقًا يتم خصم )  .8
ها ة قياميحق للهيئ عشرة أيام من تاريخ اإلخطارالة عدم تلبية االستدعاء الطارئ خالل تأخير وفي ح

رة باإلصالح على حسابكم وخصما من مستحقاتكم دون الرجوع على الجهة ويكون االستدعاء ) بخشا
 تليفونية أو فاكس ( على رقم الشركة . 

ل مسئو عتمد شهريا من الجهة المختصة )يتم عمل كارت للزيارة يدون فيه تاريخ كل زيارة على أن ي .9
م شعار يختم بخات ( ومدير الوحدة  – رئيس الشئون المالية واإلدارية –و مسئول الصيانة  التشغيل

 . الجمهورية أو خاتم الوحدة
لعقد امن قيمة  %25في حالة وجود أي مالحظات علي أعمال الصيانة بكارت الزيارة يتم خصم نسبة  .10

 لهيئة.لد إنذار الشركة رسميًا تتضاعف في حالة التكرار مع حفظ الحق القانوني للمطبخ  و ذلك بع
انة الصي يتم معاينة قطع الغيار المقدمة من الشركة و المطلوب تركيبها علي الطبيعة من قبل قسم .11

 التخاذ اإلجراءات الالزمة بالوحدة وال يتم تركيبها قبل اعتمادها من الفنيين بالوحدة .
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يمها إلي تم تسليقطع الغيار القديمة المستهلكة بالمعدة والتي يتم استبدالها بآخري جديدة و يتم إرجاع  .12
تخاذ ال الشئون المالية و اإلدارية بالوحدة بموجب بيان تفصيلي بقطع الغيار التي سيتم تسليمها 

 اإلجراءات لمخزنيه. 
 التليفونات . يحدد بالكراسة عنوان الشركة التي يتم مخاطبة علية وكذلك أرقام  .13
ة مسئولة الشركوضع وسائل األمان المناسبة والمالئمة لحماية الجهاز من أي تلفيات إذا استلزم األمر و  .14

ركة ية الشعن وضع هذه الوسائل لحمايتها من اإلضرار واألعطال .قطع الغيار التي يتم تركيبها مسئول
 كاملة عن جودتها وصالحيتها للتشغيل وفي حالة حدوث 

رتبة علي المت رار ناتجة عن قطع الغيار الموردة والتي يتم تركيبها تتحمل الشركة جميع األضرارأي أض  .15
 ذلك . 

 ا .تنفيذ أي اقتراحات وأعمال خاصة باإلصالحات تكون مجدية ولصالح العمل وتقيم فنيا ومالي .16
 األعمال المطلوبة بالصيانة : .17

   -:و أجهزه الفاكس ماكينات التصوير
 شامل قطع الغيار . عقد الصيانة .1
عتمادها اها و تقديم قائمة بأسعار قطع الغيار الالزمة أثناء فترة الصيانة مطابقة ألسعار السوق لدراست .2

 من المختصين و ذلك لتوريدها عند الحاجة لها أثناء عملية الصيانة.
 .الخاص بكل ماكينة صالحية الدرام و األستيكةيتم مراجعة  .3
 . الخاص بكل ماكينة البرنامجورد و الكابالت و يتم التأكد من سالمة الب .4
 .مراجعة بكرات السحب الخاصة بكل درج و صالحيتها للعمل  .5
 مراجعة نظافة الماكينات . .6
 مراجعة مستوى الدفولبر الخاص بكل ماكينة . .7

 دات ـالمعبتفاصيل بيان 
 و أجهزه الفاكس ماكينات التصويربمعدات صيانة الخاصة ب

 الحالة   العــدد أســــم الجهاز م
  13 ماكينة تصوير باناسونيك أ .1
  6 فاكس باناسونيك ب .2
  1 ماكينة تصوير زيروكس 3 .3
  1 فاكس توشيبا  .4
  1 فاكس أوليفيتي  .5
  5 ماكينة تصوير كانون  .6
  9 ماكينة تصوير توشيبا  .7
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