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 نتيجة البت الفىن

/يوم معاجلة الصرف الصحي  3م4000/6000مشروع تصميم وتنفيذ حمطتي معاجلة الصرف الصحي تال بطاقة لعملية / 
 2/11/2021/يوم مركز تال منافصة عامة بنظام  املظروفني جلسة 3م4000/6000بصفط جدام بطاقة 

  -قبول العطاءات التالية فنيا  :-اوال" : 

  ركة الشمس للمقاوالت واألعمال اهلندسية " مقبول فنيا " ش 2/10العطاء 

  شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون " مقبول فنيا " 4/10العطاء 

  حتالف كونستك ميتيتو " مقبول فنيا "  5/10العطاء 

  اجييبت " مقبول فنيا "حتالف شركة املقاوالت والصناعات التخصصية )عثمان جروب( وشركة فيوليا ووتر تكنولوجي   6/10العطاء 

  شركة سبكرتا للخدمات اهلندسية واملقاوالت التخصصية " مقبول فنيا " 9/10العطاء 

  شركة تكنولوجيا البيئة املتكاملة واخلدمات البرتولية )إيتوس( " مقبول فنيا " 10/10العطاء 
  -رفض العطاءات التالية فنيا  " -ثانيا : 

  العربية   شركة املقاوالت 1/10العطاء رقم 

 مت استدراك املقاول ومل يستجيب.) مرفوض(   -أسباب رفض               

  شركة مصر لإلنشاء والتعمري 3/10العطاء رقم 

 مل يستوفى عطاء شركة مصر لإلنشاء والتعمري ملرحلة التقييم الفين التفصيلي بتقديم كافة املستندات املطلوب تقدميها مع العطاء   

 مصر لإلنشاء والتعمري  أسباب رفض شركة

 -أواًل حمطة معاجلة تال :

 ( )متطلبات تعاقدية(1-1-1متطلبات التقييم األوىل )

 باجمللد االول . 59 – 58ج (  املتعلقة  بالشق املالي الستيفاء التعهدات املطلوبة  صفحة  -تقديم خطاب العطاء بدون استكمال  البنود ) ب 

 لية املؤقتة للقيد باالحتاد املصري ملقاولي التشييد و البناءصور تقديم شهادة البيانات األص

 صورة حمدثة من مستندات التأسيس والنظام األساسي للشركة

 املتطلبات الفنية  )حمطة معاجلة تال(

 أوال: الضمانات الوظيفية

 عدم االلتزام بالضمانات الوظيفية املطلوبة. -

/ ساعة 3م 660و  465/ ساعة بدال من 3م 625و  416فى مستندات الطرح للمرحلتني ومت اخذه  مل يتم االلتزام بالتصرف االقصى املذكور -

 املطلوبني .

 جمم/لرت. 4000جمم/لرت وهو اكرب من اقصى تركيز مذكور فى مستندات الطرح  4600بقيمة   MLSSمت اعتبار تركيز اخلليط داخل خزان التهوية  -

 حمققة االشرتاطات و هو عكس ما هو مذكور بالنوتة احلسابية وعلى سبيل املثال : حسابات احجام خزانات التهوية غري -

 حمطة صفط جدام
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( و  0.3-0.1حجم اخلزان / يوم فى النوتة احلسابية وهو غري مطابق ملستندات الطرح ) 3/ م BODكجم  0.4مت حساب معدل التحميل احلجمى  -

وهو اكرب من احلد   0.86هو  3م 1275احلسابية وقيمته عند حجم اخلزان احملسوب فى النوتة غري صحيح طبقا حلجم اخلزان احملسوب بالنوتة 

 كما مت ذكره مبستندات الطرح . 0.3املسموح به 

التصرف املتوسط  1.5ساعة عند  10.2ساعة عند التصرف املتوسط و  15.3مت التحقق من زمن املكث داخل اخلزان للتصرف املتوسط ووجد  -

 ساعة كما هو مذكور مبستندات الطرح . 20ال يقل عن ومطلوب ا

 حمطة تال 

حجم اخلزان / يوم فى النوتة احلسابية وهو  غري صحيح طبقا حلجم اخلزان احملسوب  3/ م BODكجم  0.3مت حساب معدل التحميل احلجمى  -

كما مت ذكره مبستندات  0.3كرب من احلد املسموح به  وهو  0.73هو  3م1500بالنوتة احلسابية وقيمته عند حجم اخلزان احملسوب فى النوتة 

 الطرح 

التصرف املتوسط ومطلوب  1.5ساعة عند  12ساعة عند التصرف املتوسط و  18مت التحقق من زمن املكث داخل اخلزان للتصرف املتوسط ووجد  -

 ساعة كما هو مذكور مبستندات الطرح 20اال يقل عن 

 م ! 7.5مكثف قطر  2م وللمرحلة الثانية عدد  5وقطر  2ف احلماة للمرحلة االوىل يوجد فى حمطة صفط جدام عدد مكث

احلسابات معدالت حتميل  يفم ! كما يوجد 5مكثف قطر  2م وللمرحلة الثانية عدد 8وقطر  2يوجد يف حمطة تال عدد مكثف احلماة للمرحلة االوىل 

 /يوم 2كجم مواد صلبة / م30تتعدى 

 نسوب التشطيب النهايي للمحطات كما هو مطلوب مبستندات الطرح.مل يتم االلتزام مب - 

 يف النوت احلسابية وغري موجودة بلوحات املوقع العام. Selectorمت تصميم احواض  - 

 ثانيًا: االعمال امليكانيكية 

  مل يتم تقديم الطراز ملعظم املهمات امليكانيكية املقدمة.  -

 الطرازات ملنظومة الكلور.مل يتم تقديم عرض تفصيلي شامل  -

 و احلاوية و مل يتم تقديم ماركة أو طراز.   Sand Siloمل يتم تقديم عرض لقمع الرمال  -

 )ملحقات الطلمبات( و مواصفاتها و اليت تستخدم مع الطلمبات.   Pump Accessoriesمل يتم حتديد  -

 صري ومستندات الطرح. مل يتم تقديم تصميم لغرفة )املدخل( طبقا ملعايري الكود امل -

مل يتم تقديم عرض فين شامل  -اخلالطات ......(  –الطلمبات  –والطراز لكل معدة مقدمة )البلورات    Data Sheetمل يتم تقديم عرض فين كامل -

يع احملابس املوجودة الطرازات لنوافخ اهلواء حيث تقدم بكتالوجات عامة فقط حيث مل يشمل العرض فالتر الدخول واخلروج وكامت الصوت مج

 على خط السحب والطرد والوصالت املرنة ......اخل .

 مل يتم توضيح كيفية صرف املباني اخلدمية واملوقع العام للمحطة.  -

 مل يتم تقديم حسابات مفصلة ملوزعات اهلواء توضح عدد املوزعات وتوزيعها يف األحواض. -

 ثالثًا: االعمال الكهربايية

 (3ك وات ساعة / م 1حسابات استهالك القدرة الكهربية )ال تزيد عن  مل يتم تقديم -

 مل يتم تقديم النوتة احلسابية ألمحال احملول واملولد. -

 مل يتم تقديم النوتة احلسابية للكابالت.  -

 مل يتم تقديم منظومة اإلطفاء باملاء واليت تشمل طلمبات الديزل والكهرباء واجلوكي.  -
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 -جلة صفط جدام :ثانيًا حمطة معا

 املتطلبات الفنية )حمطة معاجلة صفط جدام( 

 أوال: الضمانات الوظيفية 

 عدم االلتزام بالضمانات الوظيفية املطلوبة. -

/ ساعة 3م 660و  465/ ساعة بدال من 3م 625و  416مل يتم االلتزام بالتصرف االقصى املذكور فى مستندات الطرح للمرحلتني ومت اخذه  -

 ني .املطلوب

 جمم/لرت. 4000جمم/لرت وهو اكرب من اقصى تركيز مذكور فى مستندات الطرح  4600بقيمة   MLSSمت اعتبار تركيز اخلليط داخل خزان التهوية  -

 حسابات احجام خزانات التهوية غري حمققة االشرتاطات و هو عكس ما هو مذكور بالنوتة احلسابية وعلى سبيل املثال : -

 حمطة صفط جدام

( و  0.3-0.1حجم اخلزان / يوم فى النوتة احلسابية وهو غري مطابق ملستندات الطرح ) 3/ م BODكجم  0.4مت حساب معدل التحميل احلجمى  -

وهو اكرب من احلد   0.86هو  3م 1275غري صحيح طبقا حلجم اخلزان احملسوب بالنوتة احلسابية وقيمته عند حجم اخلزان احملسوب فى النوتة 

 كما مت ذكره مبستندات الطرح . 0.3به  املسموح

التصرف املتوسط  1.5ساعة عند  10.2ساعة عند التصرف املتوسط و  15.3مت التحقق من زمن املكث داخل اخلزان للتصرف املتوسط ووجد  -

 ساعة كما هو مذكور مبستندات الطرح . 20ومطلوب اال يقل عن 

 حمطة تال 

حجم اخلزان / يوم فى النوتة احلسابية وهو  غري صحيح طبقا حلجم اخلزان احملسوب  3/ م BODكجم  0.3مت حساب معدل التحميل احلجمى  -

كما مت ذكره مبستندات  0.3وهو كرب من احلد املسموح به   0.73هو  3م1500بالنوتة احلسابية وقيمته عند حجم اخلزان احملسوب فى النوتة 

 الطرح 

التصرف املتوسط ومطلوب  1.5ساعة عند  12ساعة عند التصرف املتوسط و  18ان للتصرف املتوسط ووجد مت التحقق من زمن املكث داخل اخلز -

 ساعة كما هو مذكور مبستندات الطرح 20اال يقل عن 

 م ! 7.5مكثف قطر  2م وللمرحلة الثانية عدد  5وقطر  2يوجد فى حمطة صفط جدام عدد مكثف احلماة للمرحلة االوىل 

م ! كما يوجد فى احلسابات معدالت حتميل 5مكثف قطر  2م وللمرحلة الثانية عدد 8وقطر  2 عدد مكثف احلماة للمرحلة االوىل يوجد يف حمطة تال

 /يوم 2كجم مواد صلبة / م30تتعدى 

 مل يتم االلتزام مبنسوب التشطيب النهايي للمحطات كما هو مطلوب مبستندات الطرح. - 

 لنوت احلسابية وغري موجودة بلوحات املوقع العام.يف ا Selectorمت تصميم احواض  - 

 ثانيًا: االعمال امليكانيكية 

 مل يتم تقديم الطراز ملعظم املهمات امليكانيكية املقدمة.  -

 مل يتم تقديم عرض تفصيلي شامل الطرازات ملنظومة الكلور. -

 ماركة أو طراز.  و احلاوية و مل يتم تقديم  Sand Siloمل يتم تقديم عرض لقمع الرمال  -

 )ملحقات الطلمبات( و مواصفاتها و اليت تستخدم مع الطلمبات.   Pump Accessoriesمل يتم حتديد  -

 مل يتم تقديم تصميم لغرفة )املدخل( طبقا ملعايري الكود املصري ومستندات الطرح.  -

 اخلالطات ......(  –الطلمبات  –رات والطراز لكل معدة مقدمة )البلو   Data Sheetمل يتم تقديم عرض فين كامل -
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مل يتم تقديم عرض فين شامل الطرازات لنوافخ اهلواء حيث تقدم بكتالوجات عامة فقط حيث مل يشمل العرض فالتر الدخول واخلروج وكامت  -

 الصوت مجيع احملابس املوجودة على خط السحب والطرد والوصالت املرنة ......اخل .

 صرف املباني اخلدمية واملوقع العام للمحطة. مل يتم توضيح كيفية  -

 مل يتم تقديم حسابات مفصلة ملوزعات اهلواء توضح عدد املوزعات وتوزيعها يف األحواض. -

 ثالثًا: االعمال الكهربايية

 (3ك وات ساعة / م 1مل يتم تقديم حسابات استهالك القدرة الكهربية )ال تزيد عن  -

 مل يتم تقديم النوتة احلسابية ألمحال احملول واملولد. -

 مل يتم تقديم النوتة احلسابية للكابالت.  -

 مل يتم تقديم منظومة اإلطفاء باملاء واليت تشمل طلمبات الديزل والكهرباء واجلوكي.  -

 شركة اخلرافى ناشيونال 7/10العطاء رقم 

 حلة التقييم الفين التفصيلي بتقديم كافة املستندات املطلوب تقدميها مع العطاء  مل يستوفى عطاء شركة اخلرافى ناشيونال ملر

 أسباب رفض شركة اخلرايف ناشيونال

 أوال: حمطة معاجلة تال

رف /يوم معاجلة الص 3م4000/6000حمضر الدراسة والتوصية بالبت الفين  لعملية / مشروع تصميم وتنفيذ حمطيت معاجلة الصرف الصحي تال بطاقة 

 2/11/2021/يوم مركز تال منافصة عامة بنظام  املظروفني جلسة 3م4000/6000الصحي بصفط جدام بطاقة 

 ( )متطلبات تعاقدية(1-1-1متطلبات التقييم األوىل )

 باجمللد االول  59 – 58ج (  املتعلقة  بالشق املاىل الستيفاء التعهدات املطلوبة  صفحة  -تقديم خطاب العطاء بدون استكمال  البنود ) ب 

 صور تقديم شهادة البيانات األصلية املؤقتة للقيد باالحتاد املصرى ملقاوىل التشييد و البناء

 متطلبات فنية 

 أوال: الضمانات الوظيفية )حمطة معاجلة تال(

 تصرف االقصى املوجود بالكراسة.التصرف املتوسط ومل يتم اعتبار ال 1.5مت التصميم على تصرف خطأ حيث مت تصميم احملطة على تصرف اقصى  -

كيلووات. ساعة  1.93عدم االلتزام بالضمانات الوظيفية وعدم االلتزام مبستندات الطرح حيث استهالك الكهرباء املذكور يف العرض الفين املقدم   -

 (.3ساعة/م كيلووات. 1وهو يتجاوز متطلبات مستندات الطرح والضمانات الوظيفية بالضعف تقريبا )ال تتجاوز  3/ م

 مت التصميم على حوض واحد إلزالة الرمال والشحوم وليس اثنني على االقل كما هو مطلوب فى مستندات الطرح. -

 فقط وخمالف للكود ومستندات الطرح  %20وهي نسبة عالية جدا ونسبة الوسط حلجم اخلزان  3/م2م 6474مساحة الوسط املستخدم  -

 ميال + مروب ومروق( واستخدام كيماويات اضافية للرتسيب. استخدام حوض ثالثي للرتسيب )ال -

 استخدام نظام الكلور صوديوم هيبوكلورايت وليس الغاز وهذا خمالف ملستندات الطرح . -

 / يوم وهذا احواض جتفيف احلماة غري واضح لكن مساحة االحواض قليلة للتصرف املذكور 3م 753كمية احلماة الناجتة عالية جدا  -

 : االعمال امليكانيكية ثانيًا

 مل يتم تقديم معدات الورشة واملعمل حسب ما جاء بكراسة الشروط ومستندات الطرح )يف صفط جدام فقط(. -

 )ملحقات الطلمبات( ومواصفاتها واليت تستخدم مع الطلمبات.  Pump Accessoriesمل يتم حتديد  -

 الكود املصري ومستندات الطرح وال يوجد منظومة غسيل للمصايف. مل يتم تقديم تصميم لغرفة  )املدخل( طبقا ملعايري -
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 اخلالطات ......(.  –الطلمبات  –(   والطراز لكل معدة مقدمة )البلورات Data Sheetمل يتم تقديم عرض فين كامل ) -

يشمل العرض فالتر الدخول واخلروج وكامت مل يتم تقديم عرض فين شامل الطرازات لنوافج اهلواء حيث مت تقديم كتالوجات عامة فقط حيث مل  -

 الصوت ومجيع احملابس املوجودة على خط السحب والطرد والوصالت املرنة ......اخل 

 مل يتم توضيح كيفية صرف املباني اخلدمية واملوقع العام للمحطة.  -

 اض.مل يتم تقديم حسابات مفصلة ملوزعات اهلواء توضح عدد املوزعات وتوزيعها يف األحو -

 مل يتم تقديم املوديالت أو الطراز ملعظم املهمات امليكانيكية املقدمة. -

 مل يتم تقديم عرض تفصيلي شامل الطرازات ملنظومة الكلور.  -

 و احلاوية و مل يقدم ماركة أو طراز.  Sand Siloمل يتم تقديم عرض لقمع الرمال  -

 ثالثا: االعمال الكهربايية 

 (3ك وات ساعة / م 1استهالك القدرة الكهربية كما ورد مبستندات الطرح )ألتزيد عن  مل يتم تقديم حسابات -

 مل يتم تقديم النوتة احلسابية ألمحال احملول واملولد. -

 مل يتم تقديم تقدم النوتة احلسابية للكابالت . -

  للمواصفات( ومل يتم تقديم عرض من شركه متخصصة. مل يتم تقديم منظومة أجهزة القياس والعرض الفين لنظام التحكم مرفوض )غري مستويف -

 التفاصيل غري واضحة.  –العرض الفين لوحدة الديزل  -

 (SF6 or vacuum typeخمالفه للمواصفات الفنية ) –مرفوض ألنها هوايية  RMUالعرض الفين لـ  -

 خمالفه لدول املنشأ املعتمدة باملواصفات الفنية  -نشأالعرض الفين للوحات اجلهد املنخفض يشتمل على عروض مبكونات شنت صينية امل -

 وجوكي( .  -وكهرباء -مل يتم تقديم منظومة احلريق ) طلمبات ديزل  -

 ثانيًا: حمطة معاجلة صفط جدام

 ( )متطلبات تعاقدية( 1-1-1متطلبات التقييم األوىل )

 باجمللد االول  59 – 58الشق املالي الستيفاء التعهدات املطلوبة  صفحة ج (  املتعلقة  ب -تقديم خطاب العطاء بدون استكمال  البنود ) ب 

 صور تقديم شهادة البيانات األصلية املؤقتة للقيد باالحتاد املصرى ملقاوىل التشييد و البناء

 اوال: الضمانات الوظيفية 

 وسط ومل يتم اعتبار التصرف االقصى املوجود بالكراسة.التصرف املت 1.5مت التصميم على تصرف خطأ حيث مت تصميم احملطة على تصرف اقصى  -

كيلووات. ساعة  1.93عدم االلتزام بالضمانات الوظيفية وعدم االلتزام مبستندات الطرح حيث استهالك الكهرباء املذكور يف العرض الفين املقدم   -

 (.3كيلووات. ساعة/م 1)ال تتجاوز وهو يتجاوز متطلبات مستندات الطرح والضمانات الوظيفية بالضعف تقريبا  3/ م

 مت التصميم على حوض واحد إلزالة الرمال والشحوم وليس اثنني على االقل كما هو مطلوب فى مستندات الطرح. -

 فقط وخمالف للكود ومستندات الطرح  %20وهي نسبة عالية جدا ونسبة الوسط حلجم اخلزان  3/م2م 6474مساحة الوسط املستخدم  -

 حوض ثالثي للرتسيب )الميال + مروب ومروق( واستخدام كيماويات اضافية للرتسيب. استخدام  -

 استخدام نظام الكلور صوديوم هيبوكلورايت وليس الغاز وهذا خمالف ملستندات الطرح . -

 للتصرف املذكور / يوم وهذا احواض جتفيف احلماة غري واضح لكن مساحة االحواض قليلة 3م 753كمية احلماة الناجتة عالية جدا  -

 ثانيًا: االعمال امليكانيكية 

 مل يتم تقديم معدات الورشة واملعمل حسب ما جاء بكراسة الشروط ومستندات الطرح )يف صفط جدام فقط(. -



 باملنوفية   الشرب والصرف الصحي  ركة مياهش         
 االدارة العامة للعقود واملشرتيات            

                                                       

 

             

 بجوار السجن العمومي -مبنى مديرية اإلسكان والمرافق –محافظة المنوفية  –الكوم شبين 
 2269385/048فاكس :                                 2269385/048ت : 

 )ملحقات الطلمبات( ومواصفاتها واليت تستخدم مع الطلمبات.  Pump Accessoriesمل يتم حتديد  -

 )املدخل( طبقا ملعايري الكود املصري ومستندات الطرح وال يوجد منظومة غسيل للمصايف.مل يتم تقديم تصميم لغرفة   -

 اخلالطات ......(.  –الطلمبات  –(   والطراز لكل معدة مقدمة )البلورات Data Sheetمل يتم تقديم عرض فين كامل ) -

وجات عامة فقط حيث مل يشمل العرض فالتر الدخول واخلروج وكامت مل يتم تقديم عرض فين شامل الطرازات لنوافج اهلواء حيث مت تقديم كتال -

 الصوت ومجيع احملابس املوجودة على خط السحب والطرد والوصالت املرنة ......اخل 

 مل يتم توضيح كيفية صرف املباني اخلدمية واملوقع العام للمحطة.  -

 عات وتوزيعها يف األحواض.مل يتم تقديم حسابات مفصلة ملوزعات اهلواء توضح عدد املوز -

 مل يتم تقديم املوديالت أو الطراز ملعظم املهمات امليكانيكية املقدمة. -

 مل يتم تقديم عرض تفصيلي شامل الطرازات ملنظومة الكلور.  -

 و احلاوية و مل يقدم ماركة أو طراز.  Sand Siloمل يتم تقديم عرض لقمع الرمال  -

 ثالثا: االعمال الكهربايية 

 (3ك وات ساعة / م 1مل يتم تقديم حسابات استهالك القدرة الكهربية كما ورد مبستندات الطرح )ألتزيد عن  -

 مل يتم تقديم النوتة احلسابية ألمحال احملول واملولد. -

 مل يتم تقديم تقدم النوتة احلسابية للكابالت . -

 تحكم مرفوض )غري مستويف للمواصفات( ومل يتم تقديم عرض من شركه متخصصة. مل يتم تقديم منظومة أجهزة القياس والعرض الفين لنظام ال -

 التفاصيل غري واضحة.  –العرض الفين لوحدة الديزل  -

 (SF6 or vacuum typeخمالفه للمواصفات الفنية ) –مرفوض ألنها هوايية  RMUالعرض الفين لـ  -

 خمالفه لدول املنشأ املعتمدة باملواصفات الفنية  -مبكونات شنت صينية املنشأالعرض الفين للوحات اجلهد املنخفض يشتمل على عروض  -

 وجوكي( . -وكهرباء -مل يتم تقديم منظومة احلريق ) طلمبات ديزل  -

 )اجلمعية التعاونية لإلنشاء ورصف الطرق ( مرفوض فنيا لألسباب األتية: 10/ 8العطاء رقم  

 ظهرا وقامت اللجنة بعمل حمضر اثبات حالة وعليه مت معاملته كعطاء متأخر . 12.52 تقدم باملظروف املالي يف متام الساعة

(مت رفضة من جلنة املظاريف )حث انه ورد متأخر يف متام الساعة  )شركة اسكندرية للصيانة البرتولية )برتومنت 1/ 1العطاء رقم 

 لف ملا ورد يف دليل االجراءات وعليه يتم رفضة .اوهذا خم 12.28

 ذا تقرير اللجنة واالستشاري ومت اعتماده من السلطة املختصة وه

 
 
 
 
 
 
 
 


