
 

 
 

ي الق
 هرةامشاركة الدراجات بوسط المدينة ف 

ي عقدت يوم
ي الجلسة االستفسارية الت 

ي  إجابات األسئلة المطروحة ف 
 2020مارس  25ف 

 

ي لتقديم العطاءات 
 للحالة س: هل سيتأثر الموعد النهائ 

ً
ي تمر بها البالد؟الصحية النظرا

 ت 

 . 2020يوليو  6اىل يوم  أشهر  3ج: نعم، سيتم تأجيل تقديم العطاء 

 

ي المحدد لتسليم المحطات
ي الوثيقة فيما يتعلق بالجدول الزمت 

ما هو الجدول  والدراجات، س: هناك بعض التناقضات ف 

ي الذي سنستخدمه؟
 الزمت 

ي ا
ي صفحة كلمذ ج: الجدول الزمت 

 هو الذي سيخضع المشغل للمساءلة عنه.  84و 83ور ف 

 

 س: هل سنتمكن من قراءة اتفاقية مقدم الخدمة قبل تقديم العطاءات؟ 

م بالقانون المرصي، وهي  2020أبريل  30الخميس  يوم من اتفاقية مقدم الخدمة نوفر مسودة لإلطالعج: نعم، س ي ستلت  
والت 

ي تستخدمها محافظة القاهرة 
وط العامة الت  ي الشر

 عقود التوريد.  ف 

 

 س: هل قائمة الرسوم اإلعالنية عامة؟ كيف يمكننا الوصول إليه؟

 . 2020أبريل  30ج: من المتوقع أن تتوفر البنود ذات الصلة بالقائمة بحلول الخميس 

 

 محافظة القاهرة مسؤولة عن توفتر الكهرباء للمحطات؟ س: هل ستكون 

ج: ال، الحصول عىل الكهرباء وجميع موافقاتها هي مسؤولية المشغل. ومع ذلك، ستدعم محافظة القاهرة تسهيل العملية 

 أمكن.  حيث

 

. من هم هؤالء ير  متعلقير  بنظام مشاركة الدراجاتخارجي فاطر عىل المشغل العمل كمستشار لمحافظة القاهرة مع أس: 

 األطراف؟

ي قد تتطلع إىل 
ج: من المتوقع أن يعمل المشغل كمستشار أمير  لمحافظة القاهرة مع أطراف مثل هيئات النقل األخرى الت 

ي المحافظات  مشاركة الدراجات مع نظام مشاركة الدراجة أو مع أطراف أخرى تتطلع إىل تكرار أو توسيع شبكة دمج االنظمة
ف 

ي بناء القدرات من خالل تدريب فريق مختار من محافظة القاهرة، األخرى. من الم
توقع أن يساعد المشغل محافظة القاهرة ف 

 وتوفتر التدريب أثناء العمل عند الحاجة. 

 



 

 

ي اإلعفاءات الجمركية إذا كان المشغل يستورد المعدات؟ محافظة القاهرة ستساهمس: هل 
 ف 

 عاتق المشغل. ج: ال، أي رسوم جمركية ستكون عىل 

 

ي الحصول عىل الموافقات من 
 NCRA (National Communicationsس: هل ستدعم محافظة القاهرة المشغل ف 

Regulatory Authority) 

اد أنظمة    ؟ GPSوالجيش إذا قرر المشغل استتر

 ج: نعم، ستدعم المحافظة المشغل، لكن المسؤولية ما زالت تقع عىل عاتق المشغل فقط. 

 

ي اليوم؟ 6سيتم تقديم تعويض ماىلي لزيادة عدد الدراجات إذا تجاوز عدد الرحالت لكل دراجة س: هل 
 رحالت ف 

ي اليوم 
 رحالت.  6ج: لن يتم تقديم أي تعويض ماىلي لزيادة حجم األسطول إذا تجاوز عدد الرحالت لكل دراجة ف 

 

ي  س: مت  سيتم رد ضمان األداء
 ؟النهائ 

ة العقد مخصوًما منه أي غرامات مستحقة  : ج: طلب تقديم العروض حالًيا  ي نهاية فت 
"سيتم إعادة المبلغ إىل مقدم الخدمة ف 

ة العقد".   تحت ضمان األداء 46الصفحة  -خالل فت 

ة العقد، وسيتم ال٪ من 50د ر ، قررت محافظة القاهرة الموقفذلك، بعد دراسة  بالرغم من ٪ 50رد الضمان عىل مدار فت 

ي نهاية السنة السادسة. سيتم 
  ٪ من ضمان األداء األصىلي 10 رد األخرى بعد االنتهاء الناجح من العقد ف 

ً
ما يعادل  - سنويا

دة من اجنيه مرصي. يوضح الجدول أدناه القيمة ال 875,346 ي نهاية كل عاممست 
 . لضمان ف 

دة  قيمةال النسبة    الوقت )جنيه مرصي( من الضمان المست 
 نهاية السنة األوىل 346,875 10%
 نهاية السنة الثانية 346,875 10%
 نهاية السنة الثالثة 346,875 10%
 نهاية السنة الرابعة 346,875 10%
 نهاية السنة الخامسة 346,875 10%
 نهاية السنة السادسة ونهاية العقد 1,734,375 50%

 

ائب / رسوم / خصومات تطبقها المحافظة عىل المدفوعات الشهرية؟ س: هل  توجد ض   

يبية 46ج: نعم، يرجى الرجوع إىل الصفحة   ."من طلب تقديم العروض، قسم "المسؤولية الرص 

يبة الخ ائب المحلية ، وض  ائب القانونية، والرسوم القانونية ، والرص   عن جميع الرص 
ً
دمة "يجب أن يكون مقدم الخدمة مسؤوال

ي يتعير  دفعها للحكومة / الهيئات القانونية / السلطات وما إىل ذلك عن الخدمات 
يبة القيمة المضافة ، وما إىل ذلك الت  ، وض 

ي تقدمها."
 الت 

 ، قسم "الدفع لمقدم الخدمة". 80وصفحة 



 

 

ي من قبل محافظة القاهرة إىل الحساب المعير  لم
قدم الخدمة بعد خصم "تتم جميع المدفوعات عن طريق التحويل المرصف 

ي المصدر قد تكون محافظة القاهرة ملزمة بخصمها بموجب القانون المرصي". 
يبية ف   أي خصومات ض 

 

 س: هل المشغل معف  من دفع إيجار األرض للمحطات؟

القاهرة مسؤولة عن توفتر األرض للمحطات وكشك واحد بدون تكلفة، رهنا بموافقة مواقع المحطات  محافظةج: نعم، 

 والكشك. يجب توفتر األكشاك اإلضافية والمستودع من قبل المشغل. 

 

 س: ما هو سعر العطاء؟ 

 جنيه مرصي.  399ج: تكلفة طلب تقديم العروض 

 

ي تسوية المنازعات(  (Arbitration)التحكيم ضمن س: هل من الممكن
ي حالة فشل التفاوض المباشر )ف 

 ف 

 . 2020أبريل  30يوم الخميس اإلجابة توفر تج: من المتوقع أن 

 

وط توسيع النظام؟  س: ما هي شر

 . من قبل محافظة القاهرة االعتماد و  ةمراجعلج: يجب أن يقدم مقدم الخدمة عرض لتوسيع النظام ل

 

ي الصفحة  دراجاتس: طلب توضيح بشأن "وقوف ال
 89خارج المحطة" ف 

ي مواقع المحطات المعتمدة من محافظة القاهرة. تخضع الد راجاتالد قفج: يجب أن ت
المتوقفة خارج المحطات  راجاتف 

 لعقوبات. 

 

 ؟اعي س: هل سيكون من الممكن إضافة ر 

ح  ي وثائق العطاء. يخضع قبول العطاء بعد ذلك لموافقة يه كفالة ملكية، فيجب عل  العطاء مقدمج: إذا اقت 
ذكر الراعي ف 

وط العطاء. راعي المحافظة عىل ال  ، باإلضافة إىل شر

 

 س: هل يستطيع المشغل دمج نظام مشاركة الدراجة بالقاهرة مع تطبيقات أخرى؟ 

 مقدم الخدمة يستطيع ج: 
ً
 بموافقة محافظة القاهرة.  تقديم خدمات إضافية رهنا

 

 



 

 

 س: هل يمكن للمشغل إضافة دراجات كهربائية؟

ي األسطول. سج: نعم، ولكن 
 يظل متغتر العطاء هو عدد الدراجات التقليدية ف 

 

 أنظمة تشغيل للتطبيق؟ 3س: لماذا يلزم وجود 

ي القاهرةج: بعد إعادة النظر، تم تخفيض هذا إىل نظامي التشغيل ا
 . (iOs and Android)ألكتر شيوًعا ف 

 

ية أيجب س: هل   العربية؟ متوفتر تطبيق الهاتف باللغة اإلنجلتر 

ية والعربية.   ج: اإلنجلتر 

 

 س: هل األصول 
ً
ي نهاية العقد؟لل ملكا

 مشغل ف 

ي نهاية العقد. " 
ي طلب تقديم العروض 54الصفحة  -ج: نعم " يحتفظ مقدم الخدمة بملكية نظام مشاركة الدراجات ف 

 . ف 

 

ي 
 محطة؟ 15س: من هو الراعي الذي يملك حقوق اإلعالن ف 

 الوعي حول تنظيم األشة بعد موافقة محافظة القاهرة.  نشر سيستخدمون المحطات ل -ج: صندوق األمم المتحدة للسكان 

 

 س: هل يمكن للمشغل اإلعالن عىل الدراجات؟

بإمكان مقدم الخدمة توفتر مساحات للعالمة  " 79إعالن عىل الدراجات. ُيرجى الرجوع إىل الصفحة ج: نعم، يمكن إضافة 

ي ". 
ي الملحق الفت 

 التجارية/ إعالنية مخصصة للدراجات والمحطات حسب المواصفات الفنية الموضحة ف 

 

 س: من المسؤول عن العالمة التجارية؟

كن يجب عىل المشغل الحصول عىل موافقة محافظة القاهرة عىل العالمة ج: العالمة التجارية هي مسؤولية المشغل، ول

 التجارية للنظام. 

 


