 -1عطاء تقديم وجبات جاهزة لمستشفيات جامعة طنطا لعام 2018/2017
اسم مقدم العطاء ...................................................... /
صناعته ورقم السجل التجارى ...........................................
رقم الملف الضريبى  .....................رقم البطاقة الضريبية .........
جنسيته  ...........................الدولة التابع لها ....................
تقديم سابقة أعماله
 -2األهليـــة
يقرررر مقرردم العطرراء المىقررع علررى الق ررار التررالى اعرره مسررتىقى لجميررع ال رررو القاعىعيررة
الخاصة بأهليته للتعاقد واعه لم تصدر ضرد أيرة أا رام قضرايية تمرا الن اههرة وال رر
.

اقــــرار
أقر أعا .................................................................. /
مقدم العطاء لعملية تىريد وجبات غذاييرة جراههل للمست رتيات الجامعيرة بأعره لرم تصردر
ض ررد ج الجمعير ررة – ال ر ررر ة أى أا ر ررام قضر ررايية تمر ررا الن اههر ررة وال ر ررر أو خاصر ررة
بأعمال تىريد األغذية والىجبات ألى هيئة او جهة ا ىمية او غير ا ىمية.

وأكىن مسرئىل مسرئىلية جناييرة ومدعيرة املرة ارال اهرىر مرا يخرالف خلر

ون اخر ل

بحق ال ارل " المست تيات الجامعية" قى الرجىع بالتعىيض المناسب .
المقر بما فيه
يىضع خاتم الجمعية أو ال ر ة
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 -3تعليمات لمقدم العطاء
أ – يجب أن يبين مقدم العطاء العنىان الذى يم ن للمست تيات م ارسرلته عليره ويتعرين
عليه أن يخطر المست تيات بخطاب بعلرم وصرىل ب رل ترييرر قرى هرذا العنرىان وتعتبرر
الخطابات والع عات التى تسلم له قى هذا العنىان او ترسل إليه قرى البريرد المىصرى
به أعها أعلنت اع عاً صحيحاً ووصلت إليه قى اينه .

ب -ل يجرى عررهع أيررة أورام مررن محتىيرات هررذا العطرراء هررل يجرب تقديمرره سررليما ررام
هنتا االته الصلية ول يقبل أى عطاء مخالتا لذل .

 -4الشروط العامة لعملية توريد وتجهيزز وتقزديم وجبزات ئيا يزة جزاهزة
لمستشفيات جامعة طنطا لعام  2018 / 2017م
 -1يظر ررل العطر رراء سر ررارى المتعر ررىل لمر رردل ث ثر ررة ر ررهىر تبر رردأ مر ررن الير ررىم التر ررالى لتر ررتح

المظرراريو وللمست ررتيات الحررق قررى أن ي ررىن اخطررار المتعهررد هرسررى العطرراء عليرره

قررى خررر يررىم مررن مرردل س رريان متعررىل العطرراء وخط راب الضررمان  .علررى أعرره اخا
تىقتت المست رتيات لظررو

قراهرل مرن ام اعيرة البرت قرى العطراءات خر ل الث ثرة

هىر المحد ل لص اية العطاء قإعه يجرى لهرا أن تطلرب الرى مقردمى العطراءات
قى الىقت المناسب قبىل مد مدل سريان متعىل عطاءاتهم للمدل الضرورية .
 -2ل يجررى الرجررىع قررى اى عطرراء أثنرراء مرردل س رريان متعىلرره – واخا اعسررحب مقدمرره
قبل اعتهايه وقبل اخطار بقبرىل او رقرض العطراء قرإن الترأمين الملقرت الرذى قعره

يصبح اقاً خالصراً للمست رتيات ون الحاجرة لتخراخ أى اجرراء قضرايى او قامرة
الدليل على اصىل ضرر له .

 -3ل يجررى للمتعهررد التنررا ل عررن العقررد او عرن المبررالا المسررتحقة لرره لهررا او بعضررها
للريررر ومررع خل ر يجررى أن يتنررا ل عررن تل ر المبررالا ألاررد البنررى وي تررى قررى هررذ
الحال ررة هتص ررديق البنر ر  .ويبق ررى المتعه ررد مس ررئىل ع ررن تنتي ررذ العق ررد ول يخ ررل قب ررىل
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تنا ل رره ع ررن المبل ررا المس ررتحق ل رره بم ررا ي ررىن لجه ررة ال ارل قبل رره م ررن اق ررىم للجه ررة
ال ارية .
 -4إخا ان العطاء مقدم من و يل عن صااب العطاء عليه أن يقردم ترى ي مصردم
عليه من الجهات الختصة .

 -5للجهة ال ارية الحق قى الراء المناقصة  /الممارسة – قبل البت قيها هدون اهرداء
أسباب وبدون أن ي ىن لمقدمى العطاءات الحق قى المطالبة بأى تعىيض.

 -6ل يجى للمتعهد أن ي تر تمىينه او مساعدته قرى الحصرىل علرى المرىا األوليرة
أو التمىينيررة أيررا رران عىعهررا وال مررة للىقرراء بالتهاماترره – ويجررى اعطايرره خطرراب
للجه ررات التمىيني ررة لتس ررهيل مهمت رره ق ررى يتي ررة الحص ررىل عليه ررا – عل ررى ان يق ررىم
المىر بسدا قيمتها بالكامل و ون أ عى مسئىلية على المست تيات .

 -7على مقدم العطاء ان يىقع على ل صتحة من صتحات هذ ال ررو وملحقاتهرا
ويعتبررر تىقيررع مقرردم العطرراء علررى خطرراب تقررديم العطرراء اق ر ار اًر منرره با

عرره علررى

جميع مىا هذ ال رو وملحقاتها وقبىل منه لتنتيذها  .وإخا لم يىقرع مقردم العطراء
على خطاب تقديم العطاء وصتحاته قللمست تيات الحق قى عدم قبىل عطايه .

 -8إخا رران العطرراء مقرردماً مررن ررر ة متخصصررة قررى هررذا المجررال او ررر ات قطرراع
العمررال او جمعيررة يجررب ان تراققرره صررىرل رسررمية مررن عقررد تأسيسررها ومررن قاعىعهررا
النظامى او النظام الداخلى للجمعية  .وعند تقديم العطاء من من أل تجارية ألكثرر
مررن ررخص وااررد قيجررب ان تراققرره صررىرل رسررمية مررن عقررد الم ررار ة وقررى لتررا
الحررالتين يجررب ان ت ارقررق الصررىرل المقدمررة هيرران بأسررماء ال ررخا

المصررر لهررم

بالتعاقررد لحسرراب ال ررر ة او المن ررأل ومرردى هررذا الحررق وارردو وأسررماء المسررئىلين
مبا ررل عررن تنتيررذ رررو العقررد وامضرراء اليصررالت واعطرراء المخالصررات باسررم

ال ررر ة او المن ررأل وعمرراخم مررن امضررايتهم علررى أن تكررىن هررذ النمرراخم علررى خات
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صررىرل العقررد او التى يررل  .واخا رران العطرراء مقرردم مررن ررخص بيعررى او معنررىى
قيجر ر ررب ان ت ارقر ر ررق العطر ر رراء صر ر ررىرل مر ر ررن بطاقتر ر رره الض ر ر رريبية – ويجر ر ررب ان ير ر ررذ ر
بالعطرراءات التررى تقرردمها هررذ ال ررر ة أن عقررى ال ررر ة وتعرردي تها لررم يط ر أر عليهررا
أى تعديل جديد.

 -9بالنسرربة للعطرراءات التررى تقرردم مررن جمعيررات تعاوعيررة ملسسررة بقررا للقرراعىن قيسرررى
عليهررا الا ررام سررالتة الررذ ر مررع ارقررام صررىرل رسررمية مررن عقررد تأسيسررها وقاعىعهررا
النظر ررامى وليحتهر ررا الداخلير ررة و تر رراب التحر ررا التعر رراوعى الخر ررا

ههر ررا والر ررذى يتير ررد

بالمىاققة على خرىل الجمعيرة الممارسرة او المناقصرة خرارم محاقظتهرا  .واعره مرن
ضمن ع ا ها وأساس أع ايها القيام ههذا الن ا .
 -10تقرردم العطرراءات قررى مظررروقين اارردهما للعرررض التنررى وا خررر للعرررض المررالى
ويحتررىى المظرررو

التنررى علررى التررأمين الهترردايى المررذ ىر  .بالضرراقة الررى جميررع

البياع ررات والمس ررتندات المطلىب ررة المىض ررحة بالك ارس ررة والت ررى تب ررين وتىض ررح المق رردرل
التني ررة والمالي ررة ل رردى مق رردمى العط رراءات  .ويحت ررىى المظ رررو

الم ررالى عل ررى قر رىايم

السررعار وجميررع العناصررر التررى تررلثر ماليررا واخا رغررب مقرردمىا العطرراءات قررى اهررداء
أية م اظات خاصة بالنىااى التنية قتثبت قرى تراب مسرتقل يتضرمنه المظررو
التنى .
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خطاب تقديم العطاء
السيد الستاخ الد تىر  /الم ر العام على المست تيات الجامعية
أت ررر ب ررأن أتق رردم بعط ررايى ه ررذا " مناقص ررة  /ممارس ررة " تىري ررد وتجهي رره وتق ررديم
وجبات غذايية جاههل لمرضى ومىاتى وأ باء مست تيات جامعة نطا.

وقررد سررجلت أسررعارى عنهررا علررى السررتمارل المعرردل لررذل قررى هررذ الك ارسررة وقررد ا لعررت
علررى جميررع البنررى الرىار ل ههررذ الك ارسررة وأقررر بررالتهامى هتنتيررذ جميررع مررا تقضررى برره

عصاً وروااً ون اية معارضة ألى سبب ما أعنرى ل أعلرق عطرايى هرذا علرى أى
رو ولم أضف أو أاذ

تحري ار قى

قى الكراسة أية عبارل .

تىقيع المتعهد

/ /

خاتم الجمعية او ال ر ة
تنبيه  :ضرورل وضع خاتم ال ر ة أو الجمعية هنا

 -5بنود العطاءات
البند األول  :شروط تقديم العطاء
السررعار المقدمررة مررن صررااب العطرراء ي ررىن السررعر المقرردم منرره للىجبررة سررعر وااررد
قطعى ول يقبل عظام ال رايح قى السعار الخاصة بالىجبة والمرتبطة بالعردا ول
يقبل عظام ال رايح أيا ان عىعها .
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البند الثانى  :مدة العقد وحق المستشفيات فى الغا ه :
هداي ر ررة التىري ر ررد تب ر رردأ م ر ررن الت ر رراريم المح ر ررد باخط ر ررار قب ر ررىل العط ر رراء ولم ر رردل ع ر ررام
وللمست ررتيات الحررق قررى لررب اسررتم ارر المتعهررد قررى التىريررد هررنتا ال رررو واألسررعار
المتعاقد عليها وخل لمدل ث ثة أ هر أخرى بعد اعتهاء سنة التعاقد .

وللمست ررتيات الحررق قررى الررراء هررذا العقررد قررى أى وقررت رراءت خ ر ل مرردل التعاقررد
ب ر ررر أن تعل ر ررن المتعهر ر ررد باللر ر رراء ب تر ر رراب يىص ر ررى علي ر رره بعلر ر ررم الىص ر ررىل وليسر ر ررت
المست ررتيات ملهمر رة باه ررداء أي ررة أس ررباب ول رريا للمتعه ررد المطالب ررة بأي ررة تعىيض ررات ا اء
الراء هذا العقد .

البند الثالث  :خطوات اتمام العقد .
 -1بمج ررر اخط ررار مق رردم العط رراء بقبر رىل عطاي رره يص رربح التعاق ررد تامر راً هين رره وب ررين
المست رتيات الجامعيرة بقرا لهرذ ال ررو ومحاضرر المتاوضرة والبرت  .ويعررد

القاعىن  89لسنة  1998وليحته التنتيذية م م ً لهذ ال رو .

 -2يرقق بالعطاء تأمين اهتدايى قيمته ج

سرارى المتعرىل

لمدل ث ثة ا رهر ويسرتكمل الرى  %5ترأمين عهرايى قرى االرة قبرىل عطايره –

علررى ان ي ررىن التررأمين عقررداً أو ب رري مقبررىل الرردقع او خطرراب ضررمان معتمررد
مسحىب على أاد البنى المحلية  .علماً برأن قرتح المظراريو ي رىن قرى تمرام
الساعة  12اهر اليىم المحد لذل .

 -3يلتررهم مقرردم العطرراء هتقررديم الىجبررات التررى تطلبهررا ا ارل المست ررتيات العامررة مررن
وجب ررات جاق ررة ووجب ررات مطهي ررة ا ج ررة وس رراخنة بق ررا لل رررو والمىاص ررتات
المعلن عنها ب راسة ال ررو والمىاصرتات وتكرىن الصرنا

خاضرعة للتحليرل

تنتي ر ررذا قر ر ر اررات و ارل الص ر ررحة والتم ر ررىين والص ر ررناعة وقر ر رىاعين وقر ر ر اررات مراقب ر ررة
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األغذية والتعليمات الصا رل ههرذا ال رأن .مرا يلترهم المتعهرد هتحليرل عينرة مرن
الىجبررات الجرراههل او أى مررن األصررنا
الخا

بخ

التررى يطلررب منرره تحليلهررا علررى اسررابه

ما يتم أخذ عن ريق متت ى الصحة وي ىن ملهم بااضرار

عتيجة التحليل لما لبت منه ال ارل خل وعليره ترىقير األ وات ال مرة لرذل
قى االة عدم الستجابة تىقع غرامة قدرها  200جنيه .
 -4يصررر المتعهررد ثمررن الىجبررات المررىر ل مررن جاعبرره ررل خمسررة ع ررر يىمراً مررن
كل قاتىرل وخل من تاريم اعتهراء اجرراءات التحرص وورو الترىاتير الصرحيحة

وخل ر ر بعر ررد تصر ررديق ا ارل المست ر ررتى بمر ررا يتير ررد صر ررحة ورو تل ر ر الىجب ر ررات
ومطابقته ررا للمىص ررتات و بقر راً لمحاض ررر قح ررص اس ررت م الىجب ررات علمر راً ب ررأن
تأخير ال ارل قى صرر المبرالا المحرد ل رثمن الىجبرات ليعترى المتعهرد مرن

اللتهام بالتىريد قى المىاعيد المحد ل ووجىب استمرار .
 -5يلتررهم المتعهررد قررى عمليررة تىريررد األصررنا

والتخ رهين قررى مخررا ن المست ررتيات

عنهررا – علررى أن تكررىن صررالحة ل سررته

ا مررى ول سررتعمال قررى الررررض

الجامعيررة باألصررنا

المطلىبررة للىجبررات و بقررا لل رررو والمىاصررتات المعلررن

المنتجة من أجله ويمنع عليه ا خال أية أصنا

أخرى مخالتة او مرىا ضرارل

ويتحم ررل ق ررى اال ررة ا رردول خلر ر المس ررئىلية القاعىعي ررة امل ررة م ررا يح ررذر علي رره
استخدام المخا ن قى غير األغراض المخصصرة لره او اسرتر لها قرى تخرهين
اى اصنا

او مىا لجهات اخررى  -ويحرق للجهرة ال اريرة اتخراخ الجرراءات

القاعىعيرة ال مرة قرى االرة وقررىع المخالترة مرن المتعهرد او ال رخا

التررابعين

له  .ما يتم قحرص األغذيرة قبرل وبعرد الطهرى للتأكرد مرن سر متها ومطابقتهرا

للمىاصر ر ررتات اخر ر ررل المطر ر ررابم الخاصر ر ررة بالمست ر ر ررتات ون ااتسر ر رراب أجر ر ررىر

وم الت وعمالة وعقل وخ قره علرى أن يرتم تسرليم الىجبرات بعرد تمرام العردا

والطهى قى المىاعيد المحد ل وتى يعها اخل األقسام .
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 -6قررى االررة رقررض بعررض الصررنا
وال ر ار

الخررا

الم ىعررة للىجبررات مررن قبررل لجنررة التحررص

بررا ارل المست ررتيات يجررب علررى الجهررة المررىر ل عقلهررا علررى اسرراهها

قررى ار واخراجهررا خررارم المست ررتيات بمجررر صرردور أمررر ررتىى واهرردالها

بريرها صالحة ومطابقة للمىاصتات .

 -7على المىر تىقير ما يلى من العمالة :

أ – قطاع  1الرييسى  :عد  20مضيتة  8 +عمال  2 +باخ  +مندوب.

ب-قطاع  2الرمد  :عد  20مضيتة  4 +عمال  2 +باخ  +مندوب.

م -قطاع  3المست تى التعليمى  :عد  7مضيتة  2 +عمال  +باخ +

مندوب.

 -س ن ال باء  :عد  8مضيتة  6 +عمال  2 +باخ  +مندوب.

وعلررى المتعهررد تررىقير عررد ااتيررا ى لترطيررة الجررا ات وال اراررات لكررل العمالررة
بحيث ل يقل العد عن العدا المطلىبة قى ل المىاقع.

ويح ررق لر ر ارل ان تطل ررب م ررن المتعه ررد تريي ررر ررل او بع ررض م ررن العمال ررة او
الطباخين من المىاقع الربعة ون اعتراض تنظيماً لسير العمل .
كمررا يح ررق لر ر ارل الترذي ررة اس ررتبعا مررا تر ر ار م ررن العمال ررة لس ررباب تنظيمي ررة او
اخ قيررة او صررحية مررع تررىقير البررديل وتىقررع غ ارمررة قرردرها ع رررون جنيهررا عررن

اليىم الىااد اخا لم يتم التنتيذ المطلىب من قبل المتعهد .

على المىر تىقير بطاقات للعاملين رقه للدخىل هها من البىابرات وقرى االرة

عدم وجى ها يمنع خىل اى قر من هىابات المست تيات .
 -8يحر ر ررق ل ر ر ر ارل مطالبر ر ررة المتعهر ر ررد ههير ر ررا ل لر ر رربعض الىجبر ر ررات اسر ر ررتثناييا هر ر ررذات

المىاص ر ررتات والس ر ررعار ون ان ي ر ررىن للمتعه ر ررد الح ر ررق ق ر ررى المطال ر ررب ب ر ررأى

تعىيضات او العتراض .
اللجنة
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 -9اخا ثب ررت رس ررميا للمست ررتيات أن أا ررد المتعه رردين ال ررذين قبل ررت عط رراءاتهم ه ررى
سررتار لمتعهررد خررر قررد ررطب اسررمه او تررم وقررف التعامررل معرره او تررم اسررتبعا
لسرربب مررا قللمست ررتيات الحررق قررى قسررم عقررد قررى الحررال ومصررا رل التررأمين

المرردقىع منرره بق ررار يصرردر منهررا ون اعررذار او ا ررم قضررايى و ون أن ي ررىن
للمتعهد الحق قى الرجىع على المست تيات بأى تعىيضات.
-10

يلتهم المتعهد بمىاقال الجهة ال ارية باسماء جميرع العراملين الترابعين لره

وال مررين لتىريررد األغذيررة للمست ررتيات وس ر ن ال برراء والررذى يتطلررب العم ررل
وجر ررى هم بقر ررا لمر ررا تملير رره ا ارل المست ر ررتيات وخل ر ر علر ررى مسر ررئىليته ويتحمر ررل
أج ر ررىرهم الخاص ر ررة عل ر ررى أن تخط ر ررر ا ارل الترذي ر ررة ب ر ررف بأس ر ررمايهم وأرق ر ررام
بطاقاتهم وعناوين س نهم وعلى أن يحمل ل منهم ها ل صحية معتمردل مرن
م تب صحة أول نطا تتيد خلى من األمراض و ذل يحمرل صرحيتة الحالرة
الجناييررة لكررل مررنهم بمررا يتيررد الخلررى مررن السرىاهق عررن ررل العرراملين والمنرردوبين
والع ر رراملين الت ر ررابعين ل ر رره  .ويخض ر ررع جمير ر ررع الع ر رراملين ل ر رردى الم ر ررىر لق ر ر رىاعين
المست تى وليحتها الداخليرة و رذل سراير التعليمرات الترى تصردرها المست رتى
وا ارل الترذية وقىاعين التأمينات الجتماعية .
-11

علررى الجهررة المررىر ل اسررت م مررا ت ر ار ا ارل الترذيررة مررن أجه رهل ومعرردات

ص ررالحة ل س ررتعمال وال م ررة للعم ررل عل ررى ان تلر رهم المتعه ررد بص ررياعتها اثن رراء
التعاقررد وعمررل مررا يلررهم لهررا رىال مرردل التعاقررد واسررتعمالها قررى تجهيرره الىجبررات
الرذاييررة للمست ررتيات وقررى االررة وقررىع عطررل بررأى مررن هررذ األجه رهل واأل وات
المررذ ىرل يمررنح المتعهررد مرردل منيررة أقصرراها أسرربىع لعمررل الصر اات ال مررة
لهررذ الجه رهل الم ررار اليهررا سررالتا بمج ررر اخطررار تاهي راً أو مررن يتررىض عنرره

رس ر ررميا بالمست ر ررتيات وعل ر ررى المتعه ر ررد اس ر ررتخدامها الس ر ررتخدام المث ر ررل وق ر ررى
اللجنة
يعتمد ،،

9

الغ رراض المخصصررة واعا تهررا عنررد عهايررة التعاقررد علررى الحالررة التررى اعررت
عليها قبل اسرتخدامها  .وعلرى المتعهرد ترىقير اقرة الجهرهل والمعردات ال مرة
للعمل والتى لم يتم تسليمها له من قبل المست تيات وعليه صياعتها وقى االرة
عدم التصرليح تىقرع الر ارمرة  .مرا يجرب علرى المتعهرد ترىقير اقرة الجرراءات
ال م ررة للح ارس ررة وت ررأمين الجهر رهل واألماكر ررن الملحق ررة بالمط ررابم ض ررد الحري ررق
والسرقة وان يتحمل واد المسرئىلية القاعىعيرة والجناييرة املرة وقرى االرة وقرىع
اريق او سرقة قى الماكن المسرلمة لره يرتم تحميلره ب اقرة التعىيضرات الماليرة
الناتج ررة ع ررن خلر ر واعم ررال القىاع ررد واللر رىايح المالي ررة المتع ررار عليه ررا لهم ررال
راجعررا اليرره او مررا يتبعرره مررن منرردوبين وعمالررة وقررق مررا تسررتر عنرره التحقيقررات
والجراءات القاعىعية المتخذل قى هذا ال أن .

 -12يلت ررهم المتعه ررد هت ررىقير ع ررد واا ررد مير رهان لك ررل مط رربم بحي ررث تك ررىن مس ررتىقال
الدمرة والمعرايرل وصرالحة ل سرتخدام وققرا للمتعرار عليره وترىقير خر

لكرل

مطبم .
 -13كررل مررا لررم يررر برره عررص صرريح قررى مىاصررتات الغذيررة والتررى لررم يررتم ا راجهررا
ب راسة ال رو والمىاصتات ترىر بال ررو العامرة لصرنا

الغذيرة ال مرة

لىادات الى ارات والمصالح الح ىمية .
 -14مرق ررق بال رررو ج ررداول باع رردا الىجب ررات المطلىب ررة م ررن اقط ررار – غ ررذاء –
ع رراء وخل ر اسررب تعليمررات ال برراء المعررالجين و بقررا لمقننررات األغذيررة مررع
مراعال الهيا ل والنقص قى العدا اسب ارو

المست تيات وأعىاع الىجبرات

المطلررىب تقررديمها مررن الجررداول المىجررى ل بالك ارسررة .وأى وجبررات تطلررب مررن
المتعهد ي ىن ملهماً هتقديمها ون أى إعتراض .

اللجنة
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 -15ل يجى للمتعهد التنرا ل عرن رل او جرهء مرن العقرد للريرر او اعابرة غيرر قرى
تنتيذ اللتهامات المترتبة عليه والعطاء وادل واادل ل يتجهء.


مىاعيررد تقررديم الىجبررات قيم را عرردا المىاعيررد الخاصررة بالقطررار والسررحىر قررى

هر رمضان .
افطار
 9 : 7.30صباااً
ئياء
 2.00 : 12.00اه اًر
عشاء
 5 : 4مساءاً

س ن ال باء

 4 : 1مساءاً

س ن ال باء تىى
س ن ال باء صيتى

ويحق ل ارل التعديل قى المىاعيد اسب ارو
 -16اص ررنا

س ن ال باء

 9 : 7صبااا

المست تيات

 5 : 3مساءاً
 6 : 4مساءاً

الحض ررروات والبقىلي ررات الت ررى ت ررىر تك ررىن م ررن أج ر ررى األص ررنا

والت ررى

تحد ال ارل اسب القايمرة السبىعية التى تعرد بمعرقة ا ارل الترذيرة .
خض اروات مجمدل :
قررى عب رىات عررة ج عصررف يلررى اتررى  5يلررى اسررب العب رىات المتررىقرل مىضررح
عليها تاريم العتام والص اية وال ر ة المصنعة .
مثل البسلة الخضراء – التاصىليا الخضراء ومقرر التر 150جم منها .
أ – بقىليات جاقة ج لىبيا وقاصىليا وقىل وعدس أصتر – امص  -قمرح يجرب أن

تك ررىن تام ررة النض ررن خالي ررة م ررن ال ررتعتن والس ررىس والكس ررر والمر رىا الرريب ررة ول يق ررل

معدل النظاقة عن  %96ومن أجى األصنا

.

ب -الخضروات الطا جة  :يجرب ان تكرىن ا جرة خاليرة مرن الصاهررة بالح ررات او
التطريات ويراعى تىاقر ال رو ا تية بصتة خاصة قى الصنا

اللجنة
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ا تية :

خضزززار تزززورلى  :ل تقررل م ىعاترره عررن ث ثررة أصررنا

مررن هررين الصررنا

التاليررة :

جبطررا ا – بسررلة خض رراء – ىسررة – قاصررىليا – جررهر  .علررى أن تكررىن عسرربة
الجهر  %20ويعد صنف ثالث .

البطزززاط

 :يجررب ان تك ررىن تامررة النضررن خالي ررة مررن البط ررا ا الخض رراء متىس ررطة

الحجم لم تنبرت عيىعهرا بعرد ا خاليرة مرن الردرعات الم سرىرل او المثقىبرة بالح ررات
.

البازالء  :تكىن قروعها خضراء ا جة غير جاقة .

جزززر فرزززفر  :ي ررىن غيررر ررايم والثمررار خاليررة مررن الجرررو وخررالى مررن العررر ول
يعتبر خضار رييسى .

الفاروليا الخضراء  :تكىن قروعها خضراء غير ايخة .

القلقاس  :ي ىن عظيف الكرومات متىسطة الحجم خالية من أى اصابة بالح رات

الكوسة  :تكىن الثمار عظيتة متىسطة الحجم غير ايخة .

الطمززاطم  :سررلطة أو صلصررة متىسررطة الحجررم املررة النضررن سررليمة مررن الصررابات
بالح ررات والتطريات .

السزززبان  :يج ررب ان تك ررىن خالي ررة م ررن العت ررن وخالي ررة م ررن ال ررمراخ واألورام الص ررتراء
والنمىات الثاعىية وتستبعد الجذور من الى ن .

البامية  :يجب ان تكىن خضراء اللىن ا جة لحمية وأقماعها صريرل غير ايخة .
خضر طازجة للسلطة  :ما م  +عىعين من ج خيار  -قلتل أخضر  -جهر

خيار  :أخضر اللىن متىسط الحجم غير ايم أو به م اررل الطعم .
الفلفز االخضززر  :مرن الصرنا

غيررر الحريترة أخضرر اللررىن غيرر مصراب بالح ررات

او التطريات .

اللجنة
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وقى االة لب ر ى لسر ن ال براء يجرب ال يقرل م ىعاتره عرن ثر ل اصرنا
اجى الصنا

مرن

ج لتت – خيار مخلل – يتىن أخضر – ليمىن – جرهر هنسرب

متساوية والمقنن 60جم .

السلطة  :تىر إما سرليمة مرلترة قرى علبرة أو مقطعرة ومعبرأل قرى علبرة علرى أن تتكرىن
من ما م بالضاقة الى عىعين من أعرىاع خضرار السرلطة وتكرىن عسربة الطمرا م
الى الخضار  %50الى  %50وبالنسبة للمرضى تىر سليمة غير مقطعة .
 ق ررى أير ررام الم روع ررة يصر ررر لكر ررل 100ج ررم م روعر ررة  50ج ررم مر ررا م ويجر ررى
استبدال الطما م بصلصة هىاقع ل  5جم ما م ب يلى صلصة .
المكرونة وشعرية ولسان عصفور ومكرونة طويلزة  :ترىر عبرىات  350جرم اترى 5
كجم من أجى الصنا
القياسية .
االرز  :يررىر مررن الصررنا

مردون عليهرا البياعرات الخاصرة ههرا ومطابقرة للمىاصرتات

البلديررة المتىاجرردل بالسررىم أو المماثلررة لرره قررى المىاصررتات

وي ىن أيضا خرالى مرن السرىس وال رىايب خرالى مرن الكسرر قرى عبرىات يلرى ا 5

كيلى رجة أولى .
 -17التىاكر رره التر ررى تر ررىر مر ررن اجر ررى الصر ررنا

تامر ررة النضر ررن خالير ررة مر ررن الصر ررابة

بالح رات والتطريات وهى :

المـزززـوز  :أس رراس التىري ررد م ررى هل رردى ول يق ررل و ن الص ررابع ع ررن 80ج ررم وي ررىن ت ررام
النضن الى المذام .

العنب  :يجب ان ي ىن العناقيد ثيرل والحبات متماس ة بالعنقى لحمية عصريرية الرى
الطعم خات عكهة جيدل .

بلززز زئلززول  :يجررب ان تكررىن بي ررل الحجررم ام رراء الررىل الطعررم غيررر ر ررب لرريا برره
كسىر .
اللجنة
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جوافـــزززـة  :الثم ررار مثري ررة ال ر ر ل أو مس ررتديرل خات ل ررب أه رريض لحم ررى ال ررى الم ررذام
والمقنن  160جرام – إما ثمرل أو ثمرتين .

بلززز سززمانى  :يجررب ان تكررىن الثمررار بي ررل تامررة النضررن والق ررل عاعمررة ملسرراء لىعهررا
أصتر هها بقع امراء الىل المذام غير ر ب .

البرتقال " بصرل وصريتى " يجرب ان تكرىن الثمرار املرة التلرىين غيرر خضرراء وتكرىن
عص رريرية ال ررىل الطع ررم غي ررر مص ررابة بالح ر ررل الق ر ررية الس ررى اء او خباب ررة التاكه ررة

ويجب ال يقل و ن الثمرل عن 160جم .

اليوسفى  :يجب ان تكىن الثمار غير جاقة الىل مقبىلة الطعم وغير مصرابة بالح ررل
الق ررية او خبابررة التاكهررة ويجررب ان تكررىن متماس ر ة وأن ل يقررل و ن الثم ررل عررن

80جم .

البرقوق  :لىعه اامر او اصتر و ن الىاادل 30جم وان ل تكرىن الثمررل ريرة والطعرم
الى المذام .

المشمش  :امىى الى المذام أصتر هرماعى .
الخزززو  :هلرردى الثم ررل بي ررل الحجررم لىعهررا اصررتر باهررت قررى ااررد الجىاعررب والجاعررب
ا خر اامر قاتح م ىب بالصترار ل يقل و عها عن  50جم .

الكمثرى  :اللرىن أخضرر مصرتر والثمرار خاليرة مرن العطرب ومتىسرط عرد الثمرار قرى
الكيلى من  6الى  8ثمرات .

التفاح  :اللىن أامر مصتر والثمار خالية من العطب ومتىسط عد الثمار قى الكيلرى
من  6الى  8ثمرات .
 -18يلتر ررهم المر ررىر هتىرير ررد الخبر رره مر ررن قئر ررة الخمسر ررة قر رررو
التمىين على ان ي ىن ا م و امل التسىية .
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اسر ررب مىاصر ررتات و ارل

 -19العس ز االبززي

 :يجررب أن ي ررىن مررن عسررل النحررل خالصررا وخاليررا مررن ال ررمع

والم رراء والمر رىا السر ر رية الرريب ررة بيع ررى الطع ررم لىع رره هرم رراعى م ررن اج ررى العر رىاع

المىجررى ل بالسررىم ومررن النررىع الررذى تحررد ال ارل – و عررة الباكررت ل تقررل عررن 30

ج ررم  .ويقب ررل عبر رىات ق ررى هر ماع ررات لععب ررىبى قق ررط م رردون عليه ررا ت رراريم العت ررام
والص اية .
 -20يررىر جززبم مثلثززات مىضررح عليرره مرردل وترراريم العتررام والص ر اية ول تقررل عسرربة
الدسم عن  %40هن ايرىاعى مرن أجرى الصرنا

ج لقا يرى  -ميلكاعا – هريه ون
 -21الجزبم االبززي

و ن القطعرة  15جرم أصرنا

 :يرىر الجربن الهرريض  /قيترا امرل الدسررم وعصرف سرم مطرراهق

للمىاصررتات القياسررية الصررا رل ههررذا ال ررأن عب رىات ل تقررل عررن 65جررم مرلتررة أليررا

ومدون عليها هياعات ا عتام والص اية وخ ل النصف األول من الص اية .

 -22الجبم الرومزى  :يجرب أن ي رىن مصرنىع مرن اللربن الكامرل الدسرم مقبرىل الطعرم
والرايحة خالية من الم اررل والملىارة ال اهيردل والهعاخرة والحمىضرة والرتعتن وان ي رىن

لىعرره بيعررى مصررتر وقىامرره غيررر لررين وغيررر محتررىى علررى قج رىات غيررر بيعيررة

علررى أن ي ررىن الحررد ال عررى للدسررم لمجمىعررة المرىا الصررلبة بمررا قيهررا ملررح الطعررام

 %45وان ي ىن خهين أربعة هىر من تاريم العتام المدون عليه .
 -23المربى  :تىر باكت اصنا

مختلترة وتكرىن خات عرم و اريحرة جيردل ومصرنىعة

م ررن التىاك ررة الطا ج ررة ول تق ررل مي ررة التاكه ررة ع ررن  %40ومىض ررح عليه ررا ت رراريم
الص ر اية وترراريم العتررام وتكررىن مررن أجررى الصررنا

المتررىقرل بالسررىم ول يقررل

و ن الباكر ررت عر ررن 30جر ررم علر ررى ان ير ررتم تحدير ررد الصر ررنف الر ررذى ير ررىر مر ررن اجر ررى
الصنا

بمعرقة ا ارل الترذية .
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 -24الب ر رريض  :ل يق ر ررل و ن البيض ر ررة ع ر ررن  50ج ر ررم وي ر ررىن ه ر رريض مر ر رهارع ويخض ر ررع
لختبارات التحص بمحلىل ملحى وعمل عسبة سرر ل

مئنران للصر اية بمعردل

. %3
 -25اللببب

 :يررىر اسرراس التىريررد معرردل معقررم  %3هررن –  8.5م رىا صررلبة وتقررع

عتيجررة التحاليررل علررى المررىر ولرريا علررى المست ررتى ويررىر مررن األصررنا

المتررىقرل

بالسىم وي ىن اساس تىريد اللبن العبىات المتىاقرل بالسىم قى عبرىات تترراو هرين
 500 – 250 – 200ملل ررى عليه ررا ت رراريم العت ررام والصر ر اية م ررن أعر رىاع مث ررل :

جهيتى – لكتيل  -جهينة– بالهنرا  -بخيرر – الم ارعرى ا ويرىر قرى النصرف األول
من الص اية.
 -26الل

الزبادى  :تكىن عسربة الردهن  %3خرالى مرن الحمىضرة أو المر اررل ول تقرل

العب ررىل ع ررن  110ج ررم مح م ررة الرل ررق ل ررى وي ررىر م ررن أج ررى األص ررنا

المىج ررى ل

بالسىم مىضحاً عليه تاريم العتام والص اية من أعىاع مثرل  :جأكتيتيرا  -عسرتله
– الم ارع ررى -لكتي ررل – جهين ررة – لبنيت ررا – بخي ررر – هيت ررى – اع ررىن .وي ررىر ق ررى
النصف الول من الص اية.
 -27الخ ز الفينو  :مصنع من الدقيق الهيض استخ

%72على ان ي رىن و ن

الرغيف ل يقل عن  50جم.

 -28الزيت  :أساس التىريد يت خرل و يت عبا ال ما مناصتة هين النىعين.
 -29العصببي  :يررىر قررى عبرىات رتىعيررة أو أكيرراس مررن أعرىاعج بسررت – هيتررى – ررل
يررىم – جهينررة – جهينررة هيررىر و ن  200مللررى علررى ان يررتم تحديررد الصررنف الررذى
يىر من اجى الصنا

بمعرقة ا ارل الترذية.
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 -30تستبدل الطما م بالصلصة قى أيام الندرل خ ل العام وهى يلى صلصرة مقاهرل

خمس ررة يل ررى م ررا م ا ج ررة وتك ررىن الصلص ررة م ررن أج ررى األعر رىاع وعليه ررا ت رراريم
العتام ومدل الص اية واسم ال ر ة المنتجة .

 -31الحببب ال النحينيببب  :تررىر مرلت ررة باك ررت  40جررم س ررا ل هرردون ا ررى وان تك ررىن
عظيتة خالية من المىا الرريبة اديثة مررخص ههرا صرحيا واسرم المنرتن ومرن أجرى
األصنا

التى تحد ها إ ارل الترذية ج مخلى ة أو من س ر القصب .

 -32يىر الخضار والتاكهة بقا لقايمة أسبىعية مىادل معدل بمعرقة ا ارل الترذية .

 -33ي ىن أساس التىريد واجن مجمدل محلى أو مستىر وتكرىن مىاصرتات الدجاجرة
اعه ررا تام ررة النظاق ررة خالي ررة م ررن الر رريال والا رراء واألرج ررل ول يقب ررل تىري ررد الرق رراب

والرؤوس والكبد والقىاعص ومدون عليها الو ان والصر اية .ويرىر برأو ان ل تقرل

عن 1100جم وي ىن مقنن التر ربع جاجة وبالنسبة لتاريم الذبح قرى المحلرى ل

يتعدى هر من تاريخه وقى االة وجى رقاب ل يقل الى ن عن  1130جم.

وقررى االررة تىريررد جررام مبررر تررىر مرلتررة ومرردون عليهررا اسررم ال ررر ة المنتجررة وترراريم
الذبح بحيث ل يهيد عن ث ثة ايام من تراريم الرذبح وو عهرا ل يقرل عرن يلرى جررام

وتكىن خالية من الا اء والرقاب.

وقى االة تعذر الحصىل على جام محلى يقبل المستىر رجة أولرى قرى الربرع
هىر الولى من الص اية .

وقررى االررة تىريررد صررنف صرردور جررام مخلررى بس ر ن ال برراء ي ررىن مقررنن التررر
140جم قبل التسىية قى عبىات م تىب عليها تراريم الصر اية والعترام وال رر ة
المنتجة  .أو تخلى الصدور ققط اخل المطبم .
 -34يرىر لحرم هلردى اقخراخ اجرهاء خلتيرة خاليرة مرن الردهن والعظرم خهريح اليرىم السراهق
ل ست م وت تى اخرل المطرابم مرع قبرىل البردن الم صرق للتخرذ ققرط وعرهع البردن
اللجنة
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الم ص ررق للخص ررية وتك ررىن اللح ررىم ص ررريرل مختىم ررة بخ ررتم مج ررهر نط ررا او أا ررد
المجا ر المعتر هها اخل محاقظرة الرربيرة  .ول يقبرل اللحرم المحمرىم او الههيرل

او الررذى برره رردمات – وقررى االررة قبررىل خهرريح عتررا اليررىم يررتم يررا ل الررى ن هنسرربة

 %10هرردون ثمررن  .وقررى االررة اخا قلررت التصرراقى عررن  %60بعررد التسررىية قعلررى

المتعهد تعىيض الناقص قى اًر اما لحىم او جام مع ااتساب قررم السرعر لصرالح
المست تيات  .وقى االة عدم التعىيض يتم الخصم عدم تىريد للصنف.

 -35أساس تىريد ال اى ج اى ليبتىن باكت  2جم و ىب رتىن مقىى خات يد .
 -36يلتهم المىر بضررورل اللترهام هترىقير السررقيا الخرا

هتقرديم الىجبرات الخاصرة

بال برراء مررن أك رىاب وم عررق ه سررتي خات لررىن اهرريض ررتا

وص رىاعى قررىم أو

علررب ه سررتي ترربطن ب رريا عررايلىن مررن الررداخل مررا يررتم تىقيرص رىاعى قرررن مررن
عىعية الستاعلا او اللمىعيىم الجيد وخل من أجى العىاع الذى تقبله ال ارل .

 -37يجررى اس رتبدال الصررنف الصررلى بالك ارسررة بصررنف خررر قررى االررة عرردم ت رىاقر
بالس ررىم المحل ررى وص ررعىبة الحص ررىل علي رره ب ررر م ارع ررال القيم ررة الرذايي ررة وقب ررىل
ال ارل للصررنف المسررتبدل وي ررىن السررتبدال سررعر بسررعر وقررى االررة مررا اخا رران
الصررنف المسررتبدل يقررل ثمنرره عررن الصررنف الصررلى يخصررم قرررم السررعر لصررالح
المست تيات .
 -38يلتررهم المررىر هرقررع اقررة المخلتررات بمعرقترره الخاصررة وعلررى مسررئىليته بعيررداً عررن
المست تيات وعليره قرع جميرع محاضرر النظاقرة إن وجردت أثنراء التعاقرد إن اعرت
مررن مخلتررات ا ارل الترذيررة وقررى االررة عرردم اللترهام يررتم رقررع هررذ المخلتررات بمعرقررة
المست تيات خصماً من مستحقاته لدى المست تيات وعليه ترىقير صرنا يق عتايرات
كبيرل تتتح اليرا لىضرع اكيراس النتايرات ههرا اخرل المطرابم لحرين رقعهرا الرى خرارم
المست تيات يىمياً .
 -39ل يحق لمقدم العطاء ان يتقدم خ ل قترل التعاقرد برأى لرب لهيرال السرعار برأى
ر ل رران  .أو المتنرراع عررن تقررديم اى اعرردا مررن الىجبررات تطلررب هررنتا ال رررو
واألسعار .
اللجنة
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 -40تخصم مم مستحقات المتعهد شهريا :
ايجار الس ن  1000 :جنيه
ايجار الرييسى  3800 :جنيه
إيجار الطب النتسى  1300 :جنيه
استهالك المياه :
ب عتسى  300 :جنيه
س ن  250 :جنيه
رييسى  850 :جنيه
استهالك الكهرباء :
ب عتسى  350 :جنيه
س ن  300 :جنيه
رييسى  900 :جنيه
كمررا يررتم خصررم  2400جنيرره ررهرياً عظيررر اسررتخدام الجهرهل والمعرردات بالطررب النتسررى
وتررتم محاسرربته علررى قيمررة الرررا الطبيعررى بررالمطبم  700جنيرره ررهرياً .وإخا لبررت
ال ارل تجميررع المطررابم قررى مطرربم المست ررتى العررالمى قررى اى وقررت مررن الوقررات
قيجر ررب علر ررى المتعهر ررد التنتير ررذ ون اى اعت ر رراض مر ررع اسر ررت م الم ر رران والمعر رردات
المىجى به وتسليمها قى عهاية التعاقرد علرى االتهرا الولرى وقرى هرذ الحالرة ي رىن
اجمررالى اليجررار  6000جنيرره والميررا  1500جنيرره والكهربرراء  1500جنيرره والرررا
 2000جنيه وايجار معدات  5000جنيه هرياً .
يلتهم المتعهد هتىقير سيارات مرلقرة لنقرل المرىا الرذاييرة والمسرتلهمات مرن المخرهن
الرييس ررية ال ررى مىاق ررع المط ررابم و ررذل ي ررتم عق ررل الىجب ررات المىض ررىعة بالص ررنا يق
الب سررتي الررى أقسررام المست ررتيات هىاسررطة سرريارات مرلقررة ومجه رهل لنقررل الىجبررات
الى أقسام المست تى بحيث ل يقل العد عن  2سيارل .
-41جميرع الصرنا المىجررى ل بالجرداول مرن ج خضررار هردون ق رر – أر – م روعررة
– جررام – لحررم – بقىليررات و عهررا قبررل الطهررى والتسررىية والرردواجن بعررد التسررىية
ثلثى الكمية قبل الطهى واللحىم ل تقل عن  %60بعد الطهى .
 -42يررتم التنىيررع قررى ريقررة الطهررى اسررب لررب اللجنررة الم ر لة وال ارل وخل ر قررى
ريقررة هررى الر واللحررىم مثررل أر بال ررعرية – أر بالخلطررة – م روعررة ىيلررة

هلسرران العصررتىر – أر ابررة وابررة – و ررذل ص رىاعى خضررار بررالترن – وجميررع
النىعيات أر أهيض  .ويتم الستجابة ألية تحسينات قى رم الطهى.
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هيان بالمقررات قبل وبعد التسىية :
قب التسوية
النوع
100جم
أر

بعد التسوية تقريبا
175جم

م روعة

100جم

190جم

بقىل جاقة

80جم

170جم

عرية

5جم

8جم

عدس اصتر

50جم

90جم

قىل

50جم

150جم

لسان عصتىر

5جم

8جم

قمح

30جم

60جم

 -43علررى المررىر اللت رهام هتررىقير ال ررت ار ات الص رحية بررالمخهن الرييسررى مررن تهىيررة
جيرردل وأرقررف وقىاعررد خ رربية ارتتاعهررا  30سررم عررن الرض وتررىقير ث جررات لحتر
المرىا الرذاييررة التررى تتطلررب خل ر مثررل األلبرران والجرربن الهرريض والعصرراير وجميررع
المر رىا الرذايي ررة المطلىب ررة – وعلي رره اتخ رراخ الجر رراءات الكتيل ررة بص ررياعة الص ررنا
المخهوع ررة مر ررن الح ر ررات و ر ررذل المطر رربم – والم ررىر هر ررى المسر ررئىل عمر ررا يحر رردل

ب ررالمخهن والمط ررابم م ررن اري ررق وعلي رره تىقير تاي ررات اري ررق ب ررل مىق ررع  .ول ررر ارل
الحررق قررى التتترريال علررى المخررا ن ورقررض الصررنا

مرن ال ارل  .واهرردالها قررى اًر باألصرنا

الريررر مطابقررة والريررر مقبىلررة

المقبىلررة والمطابقررة وتبلرا اللجرران باألصررنا

الرير صالحة والرير مرغىب قيها .

مدل التخهين ل صنا

الجاقة والتى تقبل ج التخهين ث ل ايام وهى :
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أر – م روعة بأعىاعها – لسران عصرتىر– لىبيرا – قاصرىليا – راى – سر ر – يرت
– جبن رومى – جبن عستى – جبن أهيض – مربى – عسرل أهريض – ملرح عرام
– أك رىاب ه سررتي – لعررال هررى ا وأكيرراس ه سررتي تىاهررل بأعىاعهررا – منظتررات
بأعىاعهررا – األلبرران ومنتجاتهررا – الرردواجن المجمرردل – الحر ول – العصررير – التررىل
– أكىاب ال اى.
 -44يتحمر ررل المر ررىر المسر ررئىلية الجنايير ررة والقضر ررايية وال ارير ررة عر ررن عر رردم ص ر ر اية
الصنا

المخهوعة وعتاين التحاليل وما يترتب عليه من اجراءات قضرايية و ثارهرا

ويلتررهم المررىر او مررن يتىضرره قررى إ ارل المىقررع علررى التىقيررع مررع لجرران الصررحة او
اى جهة تتتيال على المطابم ون اعتراض.

 -45يح ررق ل ارل الترذي ررة قح ررص م ىع ررات الىجب ررة قب ررل وبع ررد الطه ررى اخ ررل مط ررابم
المست تيات .
 -46بالنسرربة لىجبررة الرررذاء يلتررهم المررىر هتررىقير صررينية قررىم برطرراء لتعبئررة الىجبررة مررن

النررىع الجيررد خاليررة مررن الررايال الب سررتي وعلررى ان يررتم تبطينهررا وترليتهررا بالنررايلىن

وخلر لكررل وجبررة علررى اررد ترليتراً مح مراً ويررتم صررر ملعقررة ه سررتي لكررل وجبرره

ووضع ارت مبين به عىعية الىجبة ويتم وضع الصينية بعد ترليتها قى ريا مرع
السلطة  +يا التاكهة  +الخبه  .هداخل نطة ه ستي .

 -47أول  :قى االة عقص صنف اساسى من م ىعات أى وجبة قعلى الجهة ال اريرة
ت ر يل لجنررة قاعىعيررة بمحضررر رراء لكررى يررتم هيرران مررا سرريتم ررايه هررذل المحضررر
وخلر ل رراء الصرنف النراقص مرن الىجبرة مرن السرىم المحلرى وبالسرعر السرايد قرى
الس ررىم عل ررى ان ي ررتم خص ررم قيم ررة م ررا ت ررم ر ررايه مض رراقاً إلي رره  %100م ررن قيم ررة

الصررنا

الم ررت ار  %25 +عقررل وم ررال مررن قيمررة مررا تررم ررايه مررن مسررتحقات
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الجهة المىر ل – مع الاتتاظ ب اقة الحقىم والتعىيضات إخا ع أ ضرر عرن خلر
.
ثاعيا  :قى االة عدم التم ن من ال راء يتم الستبدال مع م ارعرال القيمرة الرذاييرة وقبرىل
ال ارل للصررنف المسررتبدل وقررى االررة مررا اخا رران الصررنف المسررتبدل يقررل ثمنرره عررن

الصنف الصلى يخصم قرم السعر لصالح المست تيات .

ثالثا  :قرى االرة عردم تىريرد صرنف او اكثرر يرتم خصرم قيمرة الصرنف بسرعر السرايد قررى
السر ررىم  %100 +قيم ر ررة العر رردا والتجهي ر رره  %25 +عق ر ررل وم ر ررال م ر ررن الس ر ررعر
الصلى للصنف.
رابعا  :قررى االررة التىقررف عررن التىريررد تقررىم الجهررة ال اريررة هت ر يل لجرران قررى اًر ل رراء
الصر ررنا

الم ىعر ررة للىجبر ررة بر ررالمر المبا ر ررر وخل ر ر عظ ر ر اًر ألهمير ررة و بيعر ررة تقر ررديم

الىجبررات للمست ررتيات وخل ر خصررماً مررن مسررتحقات الجهررة المررىر ل والتررى تىقت رت

عررن التىريررد علررى ان تحمررل ب اقررة النتقررات والعبرراء ال اريررة مررن غ ارمررات وخ قرره
علررى ان تقررىم ا ارل الترذي ررة بالعرردا والتجهيرره والطه ررى وعلررى ان تتحمررل الجه ررة
الم ررىر ل  %30مقاه ررل ال ر ر ار

والع رردا م ررن قيم ررة تلر ر الىجب ررات  %25 +عق ررل

وم رال وخلر مررع الاتتراظ ب اقرة الجرهاءات والتعىيضرات عرن تلر الضررار التررى
قد تلحق بالجهة ال ارية بقا للقاعىن  89لسنة  1998وليحته التنتيذية .

 -48على الجهة المىر ل تىقير صنا يق ه ستي لتى يع الىجبات .
 -49اخا امتنررع المررىر عررن القيررام بالتىريررد ليررة ث ر ل أيررام متتاليررة خ ر ل مرردل التعاقررد
قللمست ررتيات الحررق قررى تىقيررع الر ارمررات المقررررل خ ر ل مرردل المتنرراع ع ر ول علررى
الحررق قررى قسررم العقررد ومصررا رل التررأمين الررذى يصرربح اقررا لهررا تعىيضررا عمررا يلحررق
من اضرار بسبب المتنراع عرن التىريرد ومرا يترترب عليره مرن ثرار وخلر

لره ون

ااج ررة ال ررى اع ررذار او ا ر ررم قض ررايى و ون ان ي ررىن للمتعهر ررد ا ررق الرج ررىع علر ررى
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الجامعرة او المست ررتيات الجامعيررة بررأى تعررىيض وقررى االررة رراء الغذيررة ال مررة

مررن الريررر عل ررى اسرراب المتعه ررد تكررىن بالطريقررة الت ررى ت ارهررا الجه ررة ال اريررة م ررع
أعمال القاعىن  89لسنة  1998وليحته التنتيذية .

 -50ق ررى اال ررة اس ررت م الص ررنا

المعب ررأل ب ررأو ان أق ررل م ررن الو ان المق ررررل ب ارس ررة

ال رررو يررتم ااتسرراب قرررم الررى ن بسررعر السررىم لصررالح المست ررتيات مررع الر ارمررة
ومن أمثلتها  :عسل – مربى – ار ول حينيرة – الهبرا ى – النسرتى – العصرير-
اللبن .

 -51يلتررهم المتعهررد بصررر عررد  2صرراهىعة غسرريل لعيرردى يىميراً لسر ن األ برراء عررة
الىاادل ج  120جم تىاليت .

 -52علررى المتعهررد تررىقير الم رىا وال وات ال مررة للنظاقررة لكررل مطرربم بحيررث تكررىن
كيلررى مسررحىم – جاجررة لررىر لتررر–  8/1يلررى سررل – ربررع يلررى اكيرراس عتايررات

يىميا لكل مطبم  .مع تىقير مسااات وم اعا اقية لكل مطبم .
 -53يلتررهم المررىر هتررىقير قتررا ات تكتررى للعمالررة والم رررقين واأل برراء البيطرررين الررذين

يعملىن بالترذية و ذل ترىقير ال وات ال مرة للنظاقرة مرن صراهىن سرايل ل يردى
ومطهرات وخ قة تنتيذا ل رو الجى ل.
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الغرامـــات
تنويه  :قيمة أى غرامة منصى

عليها يتم تطبيقها ب ل مطبم على اد .

 -1يلتررهم المررىر باسررتخدام مطررابم المست ررتيات ويلتررهم هنظاقتهررا وعظاقررة القسررام
التابعة لها وقى االة مخالتة خل تخصم غرامة قدرها خمسىن جنيها .

 -2يلتهم المىر هتىقير العد الكاقى من األكىاب من النىع الجيد ولريا مرن النرىع
التىم ل ستعمال مرل واادل – وقى االة عدم تىاقر الكىاب تىقع غ ارمرة قردرها

ث ثررىن قر راً وأك رىاب ال رراى مررن النررىع الكرتررىن المقررىى خات اليررد وقررى االررة
كىب ه ستي تىقع غرامة ع رون قر اً للىجبة .

 -3ير ررتم تى ير ررع وجبر ررات القطر ررار والع ر رراء مرلتر ررة قر ررى بر ررق مرطر ررى بالب سر ررتي
ال تا

وقى االة عدم وجى

وجبة أقطار وع اء .

بق تىقع غرامة خمسة وع رون قر راً عرن رل

 -4تىق ررع غ ارم ررة ق رردرها  %20م ررن الىجبر رات المت ررأخرل بع ررد ميع ررا اعته رراء تى ي ررع
الىجبات .
 -5قى االة عدم ترىقير المرىا ين وم رتم تها أو عردم الصر

والمعرايرل والدمررة

مررن قبررل المررىر تىقررع غ ارمررة قرردرها خمسررىن جنيهررا يىميررا لكررل ميرهان علررى ارد
اتى يتم التىقير او الص

و ذل بالنسبة للخ

ات.

 -6تىقع غ ارمرة قردرها خمسرىن جنيهرا اخا لرم يتىاجرد المترىض الرسرمى عرن الجهرة
المىر ل والمعتمد من ال ارل عن اليىم الىااد .
 -7أ تىق ررع غ ارم ررة ق رردرها ع ر ررل جنيه ررات ق ررى اال ررة عق ررص المض رريتات والعم ررال
والمنرردوب وخلر لكررل وجبررة علررى اررد " اقطررار – غررذاء – ع رراء " وخلر لكررل
قر يتريب بأى من الىجبات .
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 تىقررع غ ارمررة قرردرها خمسررىن جنيه راً ق ررى االررة عقررص عررد الطبرراخين عررن ررل
مطبم على اد من هداية تجهيه وجبة الرذاء .

 قررى االررة عرردم اسررتجابة المتعهررد لتبررديل العمالررة او السررتبعا مررع تررىقير البررديل
تىقع غرامة ث ثىن جنيها يىمياً من اه غه .

 -8تىق ررع غ ارم ررة ق رردرها ماي ررة جنيه ررا ق ررى اال ررة ع رردم اللتر رهام بالقايم ررة الس رربىعية
للخضررار أوالتاكهررة أارردهما أو

همررا مررع الخررذ قررى العتبررار ااتسرراب قررارم

السررعر لصررالح المست ررتيات و ررذل األمررر بالنسرربة لسررتبدال تىريررد جررام هرردل
اللح ررىم أو الع ررا لك ررل مىق ررع عل ررى ا ررد  .ويس ررتثنى أج ررا ل عي ررد التط ررر وعي ررد
األضحى من هذا ال ر .
 -9اخا ل ررم يق ررم الم ررىر هتخر رهين الص ررنا

ال م ررة م ررن المر رىا الجاق ررة ي ررتم خص ررم

غرامة مقردارها ث ثرىن جنيهرا لكرل صرنف علرى ارد ويسرتمر الخصرم اترى يرتم
التخ رهين  .ويررتم تىقيررع غ ارمررة مايررة جنيرره يىميررا قررى االررة عرردم اللت رهام هترييررر
الصنا

المرقىضة .

 -10اخا تجرراو المتعهررد او مندوبرره او عاملرره الحرردو الىاجبررة قررى معاملررة مررىاتى
ا ارل الترذيررة بررأن تعرردى برراللت النرراهى او الخررارم عررن ارردو ا اب العامررة او
تهجررم علررى اى مررن العرراملين المنررى عررنهم بالمست ررتى يحرررر محضررر بالىاقعررة

ويبلا ا ارل الترذية وتىقع غرامة قدرها خمسىن جنيها ويخطر المتعهد ههرا قرى
االة وقىع التعل المخالف من جاعب المندوبين او العاملين الترابعين لره و رذل
قررى االررة عرردم اللت رهام بررا اب العامررة واات ررام مىقررع العمررل مررن قبررل العمالررة
الخاصة بالمعهد.
 -11اخا امتنررع المتعهررد عررن اسررت م م اتبررات مررن ا ارل الترذيررة تىقررع غ ارمررة قرردرها
خمسىن جنيها عن ل يىم يمتنع قيه عن الست م .

اللجنة
يعتمد ،،

25

 -12قررى االررة تك ررار صررنف العصررير او المربررى اكثررر مررن م ررتين اسرربىعيا تىقررع
غرامة قدرها ع رون قر اً لباكت المربى وع رون قر اً لكيا العصير .

 -13اخا لر ر ررم يقر ر ررم المتعهر ر ررد او متىضر ر رره باص ر ر ر

الجه ر ر رهل والصر ر ررحى والكهربر ر رراء

والرضيات المسلمين له قى خ ل اسبىع من تاريم م اتبته تىقع غ ارمرة قردرها

ث ثررىن جنيهراً عررن ررل يررىم ويسررتمر تىقيررع تلر الر ارمررة اتررى يررتم الصر
وقررى االررة الص ر
قيمر ررة الص ر ر
الخصر ررى

–

مررن قبررل الجهررة ال اريررة تخصررم مررن مسررتحقات المتعهررد

والمصر رراريو ال ارير ررة بقر ررا للقىاعر ررد المعمر ررىل ههر ررا قر ررى هر ررذا
وينسر ررحب خل ر ر علر ررى ر ررل مر ررن الصر ررحى والكهربر رراء والرضر رريات

وانتيات الميا واألاىاض مع تىقيع الررامة المنصى

عليها قى هذا البند .

 -14علر ررى المتعهر ررد او مر ررن يتر ررىض عنر رره تحدير ررد ى رسر ررمى مىار ررد للمضر رريتات
والطباخين و ذل

ى خا

بالعمال وقى االة عدم اللتهام برالهى الرسرمى او

عدم عظاقة مظهر العمالة تىقع غرامة قدرها ع رل جنيهات عن التر قى اليىم
الىااد .
 -15عل ررى الم ررىر تىقيرالم ع ررق م ررن الن ررىع الجي ررد الخالي ررة م ررن ال ر رىايب بالنس رربة
للمرض ررى وسر ر ن ال ب رراء وق ررى اال ررة ع رردم تىقيره ررا تىق ررع غ ارم ررة ق رردرها ع ر ررل
قرو

للملعقة الىاادل  .وي ىن لىن الملعقة أهيض تا

.

 -16عنر ررد تر ررأخير المر ررىر قر ررى خر ررىل الم ىعر ررات لىجبر ررة القطر ررار بالنسر رربة لس ر ر ن
ال بر رراء بعر ررد السر رراعة الثامنر ررة صر رربااا تىقر ررع غ ارمر ررة قر رردرها  %20مر ررن قيمر ررة
الىجبررات المتررأخرل ول يجررى مطلقررا خررىل م ىعررات وجبررة القطررار بعررد التاسررعة
صرربااا لررذهاب ال برراء الررى عملهررم وبالنسرربة لىجبررة الرررذاء عنررد تررأخير المررىر
قى خىل م ىعات الىجبات وتجهيهها للتى يع اتى السراعة الىااردل ويرتم تىقيرع
غرامة قدرها  %20من قيمة الىجبات المتأخرل .
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 -17علررى المتعهررد تررىقير قتررا ات للعرراملين اثنرراء اعرردا وتجهيرره الىجبررة  .وغطرراء
رأس للطباخين وتىقع غرامة قدرها ع ررون جنيهرا قرى االرة عردم اللترهام هرذل

.
 -18للمست ر ر ررتيات الجامعير ر ررة قض ر ر ر عر ر ررن اسر ر ررتيتاء هر ر ررذ الر ارمر ر ررات الحر ر ررق قر ر ررى
التعىيضر ررات المسر ررتحقة لهر ررا بقر ررا لا ر ررام القر رراعىن  89لسر ررنة  1998وليحتر رره
التنتيذية ىال قترل التعاقد .

 -19يلتهم المرىر هىضرع رارت مبرين بره عرىع الىجبرة المقدمرة علرى ان تكريا م ىعرات
وجب ررة الر ررذاء لك ررل مر رريض عل ررى ا ررد بحي ررث يحت ررىى الك رريا عل ررى م ىع ررات وجب ررة

المرريض املررة ويىضررع ررارت مبينررا برره عىعيررة الىجبررة – تىقررع غ ارمررة قرردرها خمسررة
قرررو

ق ررى االررة ع رردم وضررع ررارت عىعيررة الىجب ررة وع ررل ق رررو

الترليررف وع ررل قرررو

وجبة وع رل قرو

قررى اال ررة ع رردم

قررى االررة عرردم وضررع م ىعررات الىجبررة املررة قررى رريا لكررل

قى االة عدم تبطين ال عا هى ا.

 -20قى االة عدم عقل م ىعات الىجبة من المخرهن الرييسرى للمىاقرع المختلترة أو عردم
تىصرريل الىجبررة بعررد التجهيرره هىاسررطة السرريارات المجه رهل للنقررل علررى ال تقررل عررن

سيارتين تىقع غرامة قدرها ماية جنيهاً يىمياً .

 -21كررل مررا لررم يررر برره عررص ص رريح قررى هررذ ال ررت ار ات أو اقررة رررو المناقصررة
تسرى عليه الا ام الصا رل بالقاعىن  89لسنة  1998وليحته التنتيذية .

 -22يلتررهم المتعهررد باسررت م الصررنا

التررى يم ررن أن تتبقررى بعررد تى يررع الىجبررات قررى

ص ررىرل وق ررىرات وتك ررىن ص ررالحة ل رردخىلها المخ ررهن عل ررى ان ي ررتم محاس رربته لص ررالح

المست تيات ويتم تجميع الىقىرات التى سلمت له ومحاسبته عليها ل خمسرة ع رر

يىما خصما من مستحقاته باسعار الىادل المىضحة .

 -23تىق ررع غ ارم ررة  100جني رره ق ررى اال ررة عق ررص الو ان لعص ررنا
الىااد.
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المعب ررأل ع ررن الي ررىم

 -24قى االة عقص العمالة " مضيتات وعمال "  %30من العد الصلى لكل مطبم
تىقررع غ ارمررة قرردرها  100جنيرره لكررل مطرربم علررى اررد لليررىم الىااررد قررى وجبررة الرررذاء
بالضاقة الى الررامات المنصى

عليها لنقص العمالة السابقة " مضيتات وعمال

".
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جدول الوفورات
م

النىعيات

الىادل

سعر الىادل
قر

جنيه

1

جبن مثلثات  15جم

القطعة

60

-

2

مربى عة  30جم

باكت

40

-

3

ا ول حينية

باكت

-

1

4

هيض

الىاادل

75

-

5

يت خرل

لتر

-

14

لتر

-

11

7

اى

باكت

30

-

8

سر

الكيلى

-

5

9

صلصة

الكيلى

-

14

10

با ى

علبة

75

1

11

لبن

كيا  500مللى

-

4.50

12

لبن يا

كيا  250مللى

-

3

13

لبن علبة

 200مللى

50

2

6

يت عبا

ما
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