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وزارة اإلستثمار والتعاون الدويل
األمانة التنفيذية إلزالة األلغام وتنمية الساحل الشمايل الغربي

كراسة الشروط واملواصفات لطلب تقديم مقرتحات ()RFP
(لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل لضحايا األلغام وذويهم مبحافظة مطروح)
بند رقم  -:1نبذة عن املهمة املطلوبة-:
تسعى األمانة التنفيذية إلى إعادة دمج ضحايا األلغام وذويهم كأفراد منتجين داخل
مجتمع مطروح وذلك من خالل إعادة تأهيلهم جسدياً وتحسين ظروفهم المعيشية وتمكينهم
اقتصادياً واجتماعياً من خالل المشروعات المدرة للدخل.
بند رقم  -:2الغرض األساسي من هذه العملية-:
تحقيق ص ا ا ااافر ر ش ا ا ااهر لكل مس ا ا ااتفيد من المش ا ا اارو فر حدود  1211جنيه أو أكثر من
خالل تنفيذ أحد المشا ا ا ا ااروعات المدرة للدخل والتر تتماشا ا ا ا اار مع الظرو

المعيشا ا ا ا ااية وال ي ية

لضا ا ا ااحايا األلغام قاطنر محافظة مطروح ما يسا ا ا اااعد فر تأمين إحتياجاتهم والمس ا ا ا اااهمة فر
تخفي

ال طالة ونشر ثقافة العمل.

بند رقم  -:3السبيل الرئيسي لتوليد الدخل.
 -يتم تحقيق أهدا

المشرو من خالل مشروعات تر ية الماعز واألغنام.
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بند رقم  -:4املهام املطلوبة.
أوالً -:تحديد أسا اامام المسا ااتفيدين من المشا اارو عد عمل د ارسا ااة حالة إقتصا ااادية واجتماعية
لعدد يترواح من  211:101فرد تقري اً من ضا ا ا ااحايا األلغام نطاق مركز ومدينتر النجيلة
والسلوم ووفقاً لألسس العلمية والعملية الواجب إت اعها وتحت اإلش ار

الم اشر للجنة

اإلشا ا ا ار  ،على أن يتم ترتيب أس ا اامام المس ا ااتحقين وفقاً للمعايير الموض ا ااوعية وأن يتم إعداد
كشاو

المست عدين الذين ال تنط ق عليهم شروط اإلستحقاق موضحاً أس اب عدم اإلستحقاق

وعلى أن يتم التنسايق مع األمانة التنفيذية إلزالة األلغام لقيام األمانة التنفيذية إعتماد كشو
المستحقين والمست عدين من كل من-:
 -1لجنة اإلش ار

على المشرو .

 -2مديرية الش ا ا ا ا ا ون اإلجتماعية ومديرية الزراعة ومديرية الطب ال يطر وادارة تنمية
القرية ديوان عام محافظة مطروح.
ثانياً -:تسليم العدد الالزم من رؤوس الماعز واألغنام لكل مستفيد وكذا األعال
ستتتتتهر أ تتتتت

الالزم لمدة

لكل مسا ا ا ااتفيد وتوفير الدعم الفنر الالزم والرعاية ال يطرية لمدة عام من تاريخ

تسليم رؤوس الماعز واألغنام ما يضمن تحقيق العا د الشهر المستهد

شكل مستدام.

يلهزم مقدم العطاء بهقديم جدول زمني محدد لهنفيذ بنود الهعاقد.
بند رقم  -:0معايري إختيار املستفيدين.
 يتم اإلختيار من ين المسااتفيدين وفقاً لمعايير إقتصااادية واجتماعية واضااحة تضاامن نجاحالمشا ا اارو واسا ا ااتفادة المص ا ا ااا ين األكثر إحتياجاً مع إعطام أولوية للمرأة المعيلة ومن هذه
المعايير :
 -1تأكيد الجهات الحكومية المعنية أن المرشحين جميعاً من مصا ر األلغام.
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 -2إعطام أولوية أولى لدرجة االعاقة التر تمنع المصاب عن العمل مثل تر األعضام
أو إصا ة العين حيث يجب إعطام أفضلية أولر لألشد عج اًز واألقل قدرة على العمل
نتيجة ما س ه انفجار لغم من ضرر لحق ه.
 -3إعطام أولوية للمصاب الذ يعول عدد أك ر من المستفيدين.
 -4إعطام أولوية للمرأة المعيلة.
 -0ترتيب أسمام المستحقين وفقاً لألشد إحتياجاً ثم األقل.
 -6ترتيب أسمام المستحقين وفقاً لألكثر عج اًز ثم األقل.
 -7است عاد من يتقاضى دخل شهر ثا ت  1111جنيه فأكثر.
 -8است عاد من لدية دخل شهر متغير  1111جنيه فأكثر أوالحا زعلر  11أفدنة
أو أكثر من  11رؤوس أغنام أو ماعز أو يمتلك سيارة أو معدة زراعية أو له مصدر
دخل أخر.
 -9است عاد من حصل على دعم سا ق من األمانة التنفيذية فر شكل مشرو أكشاك أو
آ ار نشو لتجميع مياه األمطار.
 -11ق ول المستفيد لشروط األمانة التنفيذية وتعهده استدامة المشرو والتفتيش عليه
شكل دور .
َّ
سيقدم له.
 -11وجود خ رة لدى المستفيد من المشرو الذ

بند رقم  -:6معايري إختيار اجلهات وتقييم العطاءات.
يتم التقييم على أساس إعطام وزن فنر ومالر كاألتر-:
الوزن المالر%31 -:
الوزن الفنر %71 -:ويتم إحتساب درجات التقييم كاألتر-:
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م
1

د جر الهقييم
211

المعيا
سا قة أعمال الجهة وجه عام.
خ رة الجهة فر مجال التوريدات والثروة الحيوانية

211

فريق العمل الخاص دراسة الحالة اإلقتصادية واإلجتماعية

101

4

اإلستشاريين

101

0

المنهجية العلمية

311

2

اإلجمالر

1111
ويتم التقييم وفقاً للمعادلة األتية-:

}سعر الجهة )/أقل سعر × } + {(30%أعلى درجة تقييم ) /درجات التقييم الفني × {(70%

بند رقم  :7تقديم العطاءات
تقاادم العطااامات ط ق ااً للنموذف المرفق مختومااة خاااتم الجهااة داخاال مظروفين مغلقين (فنر
ومالر) مدون عليه من الخارف ال يان التالر(عملية إستتتتاتتتتتريد

ي

انفيذ متتتتتت عر

م ية ل خل ضحر ر دأل غرم بمحرفظة مطت ح)
على أن يتضا ا اامن العطام المواصا ا اافات الفنية التفصا ا اايلية الكاملة وخطاب الضا ا اامان اال تدا ر
ط قاً لكراسة الشروط والمواصفات المرفقة وكذلك األسعار التفصيلية لكل ند من نود العطام
وشا ا ا ا ا اروط الدفع ،هذا وتقدم العطامات فر موعد أقص ا ا ا ا اااه الس ا ا ا ا اااعة الثانية ظه اًر يوم األحد
الموافق  01ديستتتمب  7102مقر األمانة التنفيذية إلزالة األلغام وتنمية الس ا اااحل الش ا اامالر
الغر ر وزراة التعاون الدولر 8 :شا ا ا ااار عدلر – وسا ا ا ااط ال لد – القاهرة ولن يلتفت إلى أ
عطام يرد عد هذا التاريخ ويراعى عند إعداد العطام عدم اسا ا ااتعمال أ مط وعات خال
النماذف المدرجة العرض.
بند رقم  -:8اإلشرتاطات الفنية والبيانات الواجب إدراجها بالعرض الفني.
ا
أول :الساللت الواجب توفريها بالنسبة للماعز أو األغنام -:
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يجب أن هكون جميع الستالال من الستالال المحلير الموجودب بمحاف ر مط ول لاتتمان
هتققلم تا بيايتاً حواهتاحتر جتدو هطبيق ب امج االنهخاب المستتتتتتتتتهقبلير وكذا ألن ا همهاز بجودب
اللحوم واإلقبال على تتتتتتت اا اج كما يجب أن هكون الذكو الماعز البالنر والمنهجر كلياً من
سالال محلير أو دم قي أو ز يبي.

ا
ثانيا -:األعمار-:

 -0األعما الخاصر بالماعز يجب أن هه وال من سنر ونصف إلى ثالثر سنوا .
 -7األعما الخاصر بالحمالن يجب أن هه وال من ثالثر إلى خمسر أ

.

 -3األعما الخاصتتتتر بالذكو البالنرجمنهجر كلياً) يجب أن هه وال من ستتتتنر ونصتتتتف إلى
سنهين أو أكث .
نموذج إسه ادي
م

نوع الساللر

العم والحالر

العدد

1
2
3
ا
ثالثا :كشف التطعيمات واللقاحات واألدوية البيطرية املقرر توفريها

يهم هحديد أسماء كل الهطعيما واألدوير واللقاحا المق

هو يدها وسبب إخهيا ها.

يجب أن يهم هوفي األدوير واللقاحا األهير بالكميا المناسبر لمدب عام-:
 -0األدوير واللقاحا اد الحمى القالعير والفي وسا مهعددب العث ا .
 -7األدوير واللقاحا اد م ض طاعون المجه ا الصني ب.
 -3اللقاحا الخاصر بالوقاير من األم اض الهنفسير والفي وسا األخ .
 -4اللقاحا والهحصينا اد اإلس اال الفي وسير.
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 -5اللقاحا والهحصينا اد أم اض الحمى.
 -6اللقاحا اد م ض الجد ي.
 -2اللقاحا والهحصينا اد المو الفجااي.
 -8اللقاحا والهحصينا اد الديدان والطفيليا والبكه يا الالهوااير واالله ابا األخ .

نموذج إسه ادي
م

الكمير

نوع األدوير /الهطعيما

الن ض من هوفي ها ومد
هواف ها باألسواق

1
2
3
ا
رابعا كشففف األعالف املقرر توريدها (يتم تفريغ بنود الكشففف املرف ) .ملحوظة :يتم حتديد
أمساء كل األعالف املقرر توريدها وسبب إختيارها.

األعالف الواجب هوفي ها يجب أن هحهوي على نستتب عالير من الفيهامينا واإلنزيما وأن
هكون مهوف ب بمط ول.
نموذج إسه ادي
م

الكمير

نوع األعالف

1
2
3

6

مد هواف ها باألسواق

بند رقم  -:9تقديم العرض املايل-:

ا
جيب أن يقدم العرض املايل يف ظرف مغل منفصل موضحا ما يلي-:
 -1إجمالر تكلفة د ارس ا ا ااة الحالة اإلقتصا ا ا ااادية واإلجتماعية لتحديد أسا ا ا اامام المسا ا ا ااتفيدين من
متوسط عدد  211:101تقري اً على أن يهم هوايح هكلفر د اسر الحالر اإلقهصادير
واإلجهمتاعيتر اإلجمتاليتر ولكتل مستتتتتتتتتهفيد على حدي وعلى أن يهم هواتتتتتتتتتيح األهي في هذي
الهكاليف-:
 تكلفة أتعاب فريق العمل شكل تفصيلر. تكلفة اإلنتقاالت. تكلفة اإلقامة. -أية تكالي

أخرى محتملة.

 -2هكلفر هو يد وهستتتتتتتليم الماعز واألألنام واألعالف واألدوير البيط ير الالزمر لهحقيق
العااد ال

ي لكل مسهفيد على حدي ..بحد أدنى  81مسهفيد.

 -3تكلفة المتا عة ال يطرية والدعم الفنر لمدة عام لكل مستفيد.
 -4تكلفة التأمين على الماعز واألغنام لمدة عام لدى كل مستفيد.
 -0المصروفات اإلدارية واألع ام األخرى المستفيد الواحد.
ويهم هقديم الع ض المالي بإسهخدام النماذج الهالير-:
أوالً -:الحيوانا المو دب لكل مسهفيد على حدي
م

نوع الساللر

العم والحالر

العدد

سع
الوحدب

1
2
7

اإلجمالي

اإلجمالر
ثانياً -:األدوير والهطعيما المق
نوع األدوير

م

هوفي ها لكل مسهفيد-:

الكمير

والهطعيما

مد هواف ها

سع

بمط ول

الوحدب

اإلجمالي

1
2
اإلجمالر
ثالثاً -:األعالف المق
نوع األعالف

م

هوفي ها وهسليم ا لكل مسهفيد-:
الكمير

سع الوحدب

اإلجمالي

1
2
اإلجمالر

بند رقم  -:11التأمني على احليوانات
يتم عمل تأمين على جميع الحيوانات لمدة عام لدى صندوق التأمين على الماشية التا ع للهي ة
العامة للطب ال يطر و نام عليه يتم تحديد قيمة التأمين والرسوم واضافتها إلى ميزانية المشرو
المقدمة لألمانة التنفيذية.

بند رقم  -:11مدة صالحية العطاء
األس ا ااعار الواردة العطام س ا ااارية المفعول لمدة ثالثة أش ا ااهر من تاريخ تقديم العطام وال يجوز
الرجو فيها أثنام هذه الفترة واذا تم الرجو فيها يحق لألمانة التنفيذية التصا ا ا ا ا اار فر التأمين
اإل تدا ر المقدم عن هذه العملية دون الحاجة إلى أية إجرامات قانونية.
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بند رقم  -:12مدة تنفيذ العملية.
ثالثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.
بند رقم  -:13قائمة األسعار.
يجب إهباع اإلج اءا الهالير في كهابر قاامر األسعا
 -1تكتب األسعار ح ر ال يمحى رقماً وكتا ة اللغة العر ية.
 -2يلتزم المتقدم للعملية توضي كافة ال يانات ذات الصلة ال نود الموردة.
 -3ال يجوز الكشاط أو التعديل فر جدول الف ات وأ تصاحي فر األسعار أو غيرها
يجب إعادة كتا ته جان ه من مقدم العطام.

بند رقم  -:14التأمني املؤقت (اإلبتدائي ).
يجاب على مقادم العطاام إرفااق تاأمين إ تدا ر المظرو

المالر واقع  % 0من قيمة العملية

وذلك فر شاكل خطاب ضمان نكر غير مشروط أو شيك مق ول الدفع إسم األمانة التنفيذية
على أن يكون خطاب الضمان أو الشيك مق ول الدفع سارياً لمدة تنفيذ العملية(ثالثة أشهر)
إلزالة األلغام وتنمية الساحل الشمالر الغر ر و ازرة اإلستثمار والتعاون الدولر.

بند رقم  -:10التأمني النهائي(.تأمني ضمان األعمال واملتابعة الفنية)
 %0من إجمالر قيمة األعمال المنفذة يسدد مع الدفعة األخيرة من التعاقد.

بند رقم  -:16التأخري يف تنفيذ العملية
فر حالة تأخر المتعاقد عن تنفيذ األعمال أو جانب من األعمال ،يتم إحتس ا اااب غرامة تأخير
واقع  %1عن كال يوم تاأخير واذا تاأخر المتعااقد عن تنفيذ نود العملية لمدة تجاوزت  0أيام
دون م رر يلغى التعاقد من تلقام نفسااه ويتم خصاام الغرامة المنصااوص عليها وتحتفظ األمانة
التنفيذية الحق فر إتخاذ ما تراه مناس اً من إجرامات.
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بند رقم  :17اإلخالل بشروط التعاقد
إذا أخل المتعاقد أ شاارط من شااروط التعاقد يحق لألمانة التنفيذية فسااخ العقد والتنفيذ على
حسا ا ا ا ا ا اااب المتعاقد ويتم إخطار المتعاقد ذلك رسا ا ا ا ا ا اامياً على العنوان الم ين العقد وذلك دون
الحاجة إلى اتخاذ أية إجرامات قضا ية أو إدارية أخرى.

بند رقم  :18التنازل عن العقد
ال يجوز للمتعااقاد التناازل عن العقاد أو جزم منه أل جهة ومع ذلك يجوز للمتعاقد أن يتنازل
ال عن
عن م لغ العقد ألحد ال نوك ويكتفر فر هذه الحالة تصاديق ال نك وي قى المتعاقد مس و ً
تنفيااذ نود العقااد وال يخاال ق ول نزولااه عم الم ااالغ أو عض الم ااالغ المسا ا ا ا ا ا ااتحقااة لااه مااا يكون
لألمانة التنفيذية من حقوق.

بند رقم  :19األعمال اإلضافية أو األعمال املستجدة
يحق لألمانة التنفيذية تعديل نود التعاقد إض ا ا ا ااافة أعمال أض ا ا ا ااافية من نفس نود التعاقد فر
حدود  % 20من ال نود المدرجة العقد أو إضا ا ا ااافة نود مسا ا ا ااتجدة للعقد ما ال يجاوز %21
من قيمة العقد.

بند رقم  :21املستندات املطلوبة
هقدم الع وض مخهومر بخاهم الج ر داخل م وفين منلقين على النحو األهي-:
ا
أول -:املظروف الفني ويشمل-:
 سا قة أعمال الجهة وجه عام (فيما ال يزيد عن صفحتين) سا قة أعمال الجهة فر مجال المشروعات المدرة للدخل (فيما ال يزيد عن صفحة) خ رة ر يس فريق العمل واإلسا ا ا ا ااتشا ا ا ا اااريين (فيما ال يزيد عن صا ا ا ا اافحتين) على أن يرفق -السيرة الذاتية لفريق العمل واإلستشاريين.
وعلى أن ي فق المسهندا األهير-:
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-1إس ا ا اام مقدم العطام وعنوان الجهة وص ا ا ااورة من ال حة النظام األس ا ا اااس ا ا اار للجهة أو
السجل التجار وال طاقة الضري ية وقا مة المركز المالر.
 -2أسمام الجهات التر س ق لمقدم العطام التعامل معها.
 -3المنهجية العلمية (فيما ال يزيد عن س ع صفحات) على أن تشمل-:
 جدوى المشرو من الناحية الفنية. صافر العا د الشهر المتوقع من المشرو عد حساب المدخالت واألع ام األخرى. فترة اإلسترداد أو الفترة الالزمة لتحقيق أول صافر ر . صافر الر فر الدورات المتتالية للمشرو . خطة اإلستدامة المالية والفنية للمشرو . -أية معايير إختيار أاخرى مقترحة.

ا
ثانيا -:املظروف املايل ويشمل-:

 -1العرض المالر إستخدام النماذف المرفقة.
 -2التأمين اإل تدا ر.

بند رقم  -:21اإلشرتاطات األخرى
على السادب المهقدمين في العملير م اعاب ال

وط األهير-:

 -1لألما ااانا ااة التنفيا ااذيا ااة الحق فر إلغا ااام العمليا ااة أو عض نودها ااا دون أن يكون لمقا اادم
العطام الحق فر المطال ة أ تعويض
 -2لألمانة التنفيذية الحق فر تعديل عض المواصفات.
 -3تخضا ا ا ااع هذه العملية للقواعد المالية واإلدارية الخاصا ا ا ااة رنامج األمم المتحدة اإلنما ر
القاهرة.
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 -4يتم سااداد المسااتحقات المالية فر شااكل دفعات مالية فر خالل  11أيام عمل من تاريخ
الموافقة على األعمال المنفذة.

بند رقم  -:22تلقي اإلستفسارات
ترسل اإلستفسارات شكل كتا ر فقط على ال ريد اإللكترونى:
inquiries@egyptmineaction.com
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