هيئـة النقــل العــام بالقاهرة

كراسة الشروط واملواصفات

للمزايدة العلنية حلق االستغالل االعالنى على جانبي عدد
( )20أتوبيس ازرق ايفيكو ملدة عام
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-

سعر بيع الكراسة (  200جنيه ) (فقط مائتان جنيه ال غري )،

قيمة التأمني االبتدائي  5000جنيه ( فقط مخسة أالف جنيه ال غري)

هيئة النقل العام بالقاهرة
كراسة الشروط واملواصفات
للمزايدة العلنية العامة

 -بشأن طرح حق االستغالل االعالنى على جانبي عدد ( )20اتوبيس ازرق ايفيكو طبقا لما هو محدد بكراسة الشروط

مقدمة

-

تطرح هيئة النقل العام مزايدة عالنية لالستغالل اإلعالني على جانبي عدد ( )20اتوبيس ازرق ايفيكو لمدة عام طبقا للبنود اآلتية-:

المواقع اإلعالنية المتزايد عليها
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 عدد ( )20أتوبيس ازرق ايفيكو على جانبي األتوبيس من الخارج لمدة عام مع مراعاة مددة التوقدل للاديانة بواقدع يومدانفي الشهر لكل سيارة مع تخايص  %5منها للحمالت القومية مثل ( التعداد – مكافحة اإلدمان – وغيرها).

بنود كراسة الشروط
 ترفق كراسة الشروط بعد التوقيع على جميدع فدفحاتها وختمهدا بخداتا الشدركة أو الوكالدة اإلعالنيدة مدع مبلد التدأمين مدعفورة من إثبات الشخاية.
 تخضع األماكن المطروحة لالستغالل اإلعالني فيمدا لدا يصدنص عليد فدي هدرا الكراسدة ألحكدام قدانون المناقادات والمزايدداتالاادر بالقانون رقا  89لسنة  1998والئحت التنفيرية الاادرة بقرار وزير المالية رقا  1367لسنة .1998

أوالً  :الشروط العامة الواجب توافرها في الشركات المتقدمة في تلك المزايدة  :ــ
.1
.2

.3

.4

.5

.6
.7

لهيئة النقل العام رفض دخول أي من الشركات أو الوكاالت التي قامت بشراء كراسة الشروط دون أبداء اى أسباب.
لهيئة النقل العام الحق في إلغاء المزايدة في أي مرحلدة مدن مراحلهدا ،كمدا يحدق لهدا رفدض ترسدية المزايددة علدي أي مدن
المتزايدين دون إبدداء األسدباب ،ويحدق لهدا إلغداء المزايددة فدي حالدة عددم وفدول قيمدة التزايدد للقيمدة التقديريدة المقددرة
والمحددة من قبل السلطة المختاة بهيئة النقل العام 0
يددتا اسددتبعاد العطدداء المقدددم مددن الشددركات أو الوكدداالت الممنوعددة مددن التعامددل ،أو ا ا كددان العطدداء مقدددما ً مددن ددركة
أو وكالدددة باطلدددة غيدددر مشدددهرة أو إ ا كدددان العطددداء غيدددر مسدددتوفى البياندددات ال،وهريدددة المطروحدددة ،أو ا ا كدددان العطددداء
غيدددر مادددحوب بسدددابقة أعمدددال الشدددركة أو الوكالدددة عدددن بعدددض المواقدددع اإلعالنيدددة المملوكدددة لهدددا ،أو إ ا كدددان العطددداء
موقعدددا ً مدددن فددداحب وغيددددر مختدددوم بخددداتا الشدددركة أو الوكالددددة ،أو فدددي حالدددة عددددم التوقيددددع علدددى كراسدددة الشددددروط
العامة والمواففات وختمها بخاتا الشركة 0
يعتبر دخول المزايدة بمثابة إقرار من المتزايد بأن قد عاين األتوبيسات محل المزايدة الموضح بكراسة الشروط من حيث
الحدود والمعالا والمواففات معاينة تامة كافية ونافيدة لل،هالدة ،وأند قبلهدا بحالتهدا الراهندة ،ويسدق حقد فدي المنازعدة
واالعتراض على الموقع بعد رسو المزايدة علي 0
ال يعتد بأي عطاء أو تعديل في يرد بعد الساعة الثانية عشرة من ظهدر اليدوم المحددد بداإلعالن إلجدراء المدزاد  ،و لدك مدع
مراعاة األحكام والقواعد المقررة بقانون تنظديا المناقادات والمزايددات الادادر بالقدانون رقدا  89لسدنة  1998والئحتد
التنفيرية 0
ي،ددددب علددددي جميددددع المتزايدددددين إحضددددار البطاقددددة الضددددريبية والسدددد،ل الت،دددداري سددددارية المفعددددول ب،لسددددة المددددزاد و
االلتزام ب،ميع القواعد والتعليمات الخافة بالمزاد التي تقررها ل،نة المزايدة خالل فترة التزايد 0
يقر المتزايد بأن قد أتخر من العنوان الموضح باستمارة دخدول المدزاد المرفقدة بكراسدة الشدروط محدالً مختداراً لد وتعتبدر
الخطابات والمراسالت علي هرا العنوان فحيحة ومنت،ة آلثارها القانونية ما لا يتا إخطار الهيئة بخطداب مسد،ل موفدي
علي بعلا الوفول بأي تغيير يحدث في هرا العنوان 0

ثانيا  :روط االستغالل  :ــ
 -1تلتددزم الشددركة أو الوكالددة بتنفيددر الموافددفات المحددددة لاعالنددات المددركورة فددي كراسددة الشددروط ،وبمددا ال يخددالل القددانون
أو اللوائح أو القرارات أو روط الهيئة في هرا الشأن.
 -2تتحمل الشركة أو الوكالة المسئولية ال،نائية واإلدارية عن أية أضرار تايب الغير بسبب اإلعالن ،كما تكون الشركة أو
الوكالة مسئولة مسئولية كاملة عن ما تحتوي الرسالة اإلعالنية.

ثالثا  :الشروط الخافة بالمزايدة :
 -1المزايدة على جميع األتوبيسات دفعة واحدة .
 -2مدة االمتياز اإلعالني عام واحد تبدأ بعد خمسة عشر يوما من إخطار الترسية المرسل للشركة أو الوكالة الراسي عليها
المزاد بعلا الوفول
 -3مقابل االستغالل اإلعالني السنوي  :تلتزم الشركة أو الوكالة الراسي عليها المزايدة بسداد  %50من قيمة االستغالل اإلعالني
السنوي بعد أسبوع من اخطار الترسية و  %25بعد ثالث هور و %25بعد الثالث هور التالية

وفى حالة التأخير في السداد يطبق غرامة مالية كالتالي -:
 100جني ( مائة جني ) عن كل يوم تأخير في األسبوع الثاني تزداد الى 250جني ( مائتان وخمسون جنيها) عن كل يوم تاخير فى االسبوع الثالث تزداد الى 500ج (خمسمائة جنيها ) عن كل يوم تأخير بعد لك مع عدم اإلخالل بحق الهيئة في تحايل القيمةاالي،ارية عن مدة التأخير وماادرة التامين النهائي وفسخ العقد وطرح مزايدة أخرى .
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 -4التأمين النهائي  :تلتزم الشركة أو الوكالة الراسي عليها المزايدة بسداد قيمة التأمين النهائي والتي تعادل (  ) % 10من
القيمة الكلية الراسي بها المزايدة عن مدة العقد بالكامل  ،كما تلتزم الشركة أو الوكالة الراسي عليها المزايدة بسداد
إجمالي قيمة التأمين النهائي فور رسو المزايدة نقدا ً ،أو بشيك مارفي أو معتمد من البنك المسحوب علي بقيمة التأمين
النهائي  ،أو خطاب ضمان بقيمة التأمين فادر باسا هيئة النقل العام من أحد البنوك المحلية المعتمدة غير مقرون بأي
قيد أو رط ساري إلي ما بعد انتهاء مدة العقد بثالثة أ هر ،وفي حالة عدم االلتزام بسداد التأمين النهائي خالل مدة
الثالثة أيام يتا ماادرة التأمين المؤقت واتخا إجراءات إعادة المزايدة على الموقع من قيمة التأمين الماادر.
 -5في حالة عدم التزام الشركة أو الوكالة الراسي عليها المزايدة بسداد كامل القيمة المالية المستحقة عليها لاالح هيئة
النقل العام سواء كانت قيمة االستغالل السنوي طبقا ً للقيمة المالية الراسي بها المزايدة أو قيمة التأمين (المؤقت أو
النهائي) يابح ما تا سدادا من حق الهيئة ،ويصلغي حق االستغالل للمواقع اإلعالنية وتؤول اإلعالنات المنفرة من قبل
الشركة لاالح هيئة النقل العام وتابح ملكا خالاا لها ويكون لها حق التارف فيها كيفما تشاء.
 -6قيمة االستغالل اإلعالني السنوي غير املة قيمة التراخيص السنوية 0
 -7في نهاية فترة االستغالل اإلعالني للمواقع اإلعالنية فان ركة اإلعالن الحافلة على االمتياز االعالنى تلتزم برفع
اإلعالنات حيث أنها ملك خالص لها وإزالة كل اآلثار المترتبة على اإلعالنات وترك المكان محل التعاقد بالحالة التي تا
استلمها في بداية التعاقد و لك في حالة التزام الشركة بسداد كامل االستحقاقات المالية المقررة في كراسة الشروط خالل
فترة االستغالل االعالنى المحددة
 -8تدفع الشركة أو الوكالة نسبة (  ) %5من قيمة التعاقد كغرامة في حالة عدم إزالة اآلثار المترتبة على اإلعالن 0
 -9للهيئة الحق في اإلعالن عن مزايدة عالنية للسيارات المتزايد عليها قبل انتهاء مدة التعاقد مع الشركة أو الوكالة الراسي
عليها المزايدة بثالثة أ هر على األقل دون أن يكون للشركة أو للوكالة حق االعتراض على لك ،ويكون للشركة أو
الوكالة مستغلة السيارات إعالنيا ً الحق في دخول المزايدة مرة أخرى.
 -10للسلطة المختاة الحق في قبول أو رفض اعتماد نتي،ة المزاد دون حاجة إلى أبداء أسباب ،وال يكون حق االستغالل
اإلعالني نافرا ً إال بعد اعتماد السلطة المختاة .
 -11يلتزم الراسي علي المزاد بتنفير األعمال بنفس  ،وال ي،وز ل التنازل عن العقد للغير كليا ً أو جزئياً ،كما ال ي،وز ل أن
يصحول أو يتنازل عن المبال المستحقة ل قبل الهيئة عن العقد أو جزء منها ،وفي حالة مخالفت لك يحق للهيئة فسخ
العقد دون حاجة إلي تنبي أو إنرار أو اتخا أية إجراءات قضائية.
 -12للهيئة الحق في إلغاء المزاد دون أبداء أية أسباب ،أو إ ا الحظت أن هناك اتفاقات جانبية بين المتزايدين أدت إلى ت،ميد
المزاد أو تغيير الطبيعة ،أو عدم الوفول للقيمة التقديرية ،أو ألي سبب أخر تقدرا الل،نة تثبت في محضرها.
 -13يتعهد المتزايد بتوقيع اإلقرار المرفق بكراسة الشروط ،وبأن ليس طرف ركت أو وكالت أية مستحقات متأخرة للهيئة
وفى حالة ظهور ما يخالل لك يتا ماادرة تأمين المزاد لسداد متأخرات لدى الهيئة 0
 -14في حالة عدول الراسي علي المزاد عن رسو المزاد قبل استالم األتوبيسات المتزايد عليها ال يحق ل استرداد قيمة
تأمين دخول المزاد والمااريل اإلدارية 0
 -15إ ا أخل الراسي علي المزاد بأي التزام من االلتزامات المقررة بكراسة روط المزاد أو بأي رط من روط العقد يحق
للهيئة فسخ العقد دون حاجة إلي تنبي أو إنرار أو اتخا أي إجراء قضائي آخر ،ويتا إخطار الراسي علي المزاد بخطاب
موفى علي بعلا الوفول على عنوان المبين باستمارة دخول المزاد أو أخر عنوان أخطر ب الهيئة ،كما يحق للهيئة
خاا ما يستحق لها من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق ب من أية مبال مستحقة للراسي علي المزاد والرجوع علي
بالتعويض عن كافة األضرار المترتبة علي لك 0
 -16تسري علي المزايدة أحكام قانون تنظيا المناقاات والمزايدات الاادر بالقانون رقا  89لسنة  1998والئحت التنفيرية
الاادرة بقرار وزير المالية رقا  1367لسنة  1998وتعديالتهما فيما لا يرد بشأن نص خاص في كراسة الشروط.
 -17هيئة النقل العام غير مسئولة عن تلل أو ضياع اإلعالن بسبب ضعل المادة الالفقة أو اى أسباب اخرى والشركة
مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة إعالناتها من ناحية تعويض التالل او الفاقد منها دون الرجوع للهيئة في لك
 -18تعتبر اال تراطات العامة والخافة الواردة بكراسة الشروط جزءا ً مكمال للعقد ومتمما ل 0

خامسا ص  :الشروط والمواففات الفنية لاعالنات  :ــ
 -1االعالن على عدد ( )20أتوبيس ازرق ايفيكو بمساحة كالتالي -:
الطول
بيان
 640سم
الجنب اليمين
 750سم
الجنب الشمال

وذلك على الخطوط التالية -:
1012
1021
1070

االرتفاع
 82سم
 82سم

رقم واسم الخط
التجمع االول -زهراء مدينة نصر -العباسية -الكيت كات -بشتيل
امبابة –رمسيس -صالح سالم -الحى الثامن
المنيب -الجيزة-مدينة نصر -مصطفى النحاس-الحى الثامن
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فرع التشغيل
طيبة
امبابة
بدر

1095
1125
1145

ميدان الحجاز-التحرير -الهرم -مينا هاوس
وراق العرب -شارع النيل-رمسيس-الجيش -العباسية
كهرباء االهرام -ميدان الجيزة-التحرير -شب ار –المظالت

العبور
امبابة
المنيب

 -2مع مراعاة جميع الظروف والعوامل الفنية واالشتراطات المرورية للسيارة وتكون مسئولية الطرف الثانى استخراج كافة
التصاريح والتراخيص الخاصة بالعقد عالية من إدارة المرور المختصة دون أدنى مسئولية على الطرف األول
 -3ال يسمح بوضع إعالنات داخل األتوبيس

إقـــــــــــــــــــرار

 -1أقر بأنني قبلت دخول المزاد على أساس هذه الشروط وليس لي الحق في االعتراض عليها حاليا أو مستقبال.
 -2أقر بأن التوقيع الممهور أدناه توقيعي ويعتبر إقرارا نهائيا مني بالموافقة على ما ورد في هذه الكراسة وال يحق لي
طلب تعديل أي بند من البنود أو فقرة من فقراتها .
 -3اقر بأنني قمت بمعاينة هذه المواقع المعاينة النافية للجهالة وقبلت بها على وضعها.
االســـــــــــــــم :
التوقيــــــــــــع :
املهنـــــــــــــــة :
التليفـــــــــــون :
الربيد االلكرتوني :
رقــــم البطاقـــة :
حمــل اإلقامـــــة :

عقد
االستغالل االعالنى

على جانبي عدد ( )20أتوبيس ازرق ايفيكو ملدة عام
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جلسة 2018/6/ 12

بين
هيئة النقل العام بالقاهرة
و

هيئة النقل العام بالقاهرة

اإلدارة المركزية للعقود والمشتريات والمخازن
إنه في يوم

الموافق

/

20 /
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م تم االتفاق بين كل من - :

 - 1هيئة النقل العام بالقاهرة – ومقرها امتداد شارع رمسيس – الجبل األحمر مدينه نصر ويمثلها قانونا
السيد اللواء المهندس /رزق على مصطفى أبو على بصفته رئيس مجلس اإلدارة وينوب عنه في التوقيع
السيدالمهندس  /محمد حسنى عبد الحكيم بموجب القرار االدارى رقم  15لسنة 2017

(( طرف أول ))
 – 2شركة /

العنوان
بصفته

ويمثلها في التوقيع السيد /

(( طرف ثان ))
اتفق الطرفان علي ما يأتي - :

) تمهيد (

يمتلك الطرف األول حق إدارة مرفق النقل العام للركاب بمدينة القاهرة ومن ضمنها جانبي عدد ( )20ازرق
ايفيكو التي تعمل على شبكة الخطوط .
وبناء علي ذلك قد وافق ال طرفاان علاي المزايادة العلنياة العاماة التاي طرحات باين الشاركات الكبارى بجلساتها
المنعقدة بتاريخ  2018/6/12وبالشروط المالئمة للطرف األول  ،ويكون للطرف الثاني حق امتياز اإلعاالن
علي جانبي عدد ( )20ازرق ايفيكو لمدة عام
وحرر بذلك هذا العقد وفقاً للبنود اآلتية - :

) البند األول (
يعتبر التمهيد السابق وشروط المزايدة العلنية العامة جزء ال يتج أز من هذا العقد 0

) البند الثاني (
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يحق للطرف الثاني أن ينفرد دون غيرا بحق امتيداز واسدتغالل اإلعدالن علدي جدانبي عددد ( )20ازرق ايفيكدو لمددة عدام علدى جدانبي
السيارة من الخارج بشرط موافقة الهيئة علدى دكل وأسدلوب اإلعدالن ومراعداة مددة التوقدل للاديانة بواقدع يومدان فدي الشدهر لكدل
سيارة مع تخايص  %5منها للحمالت القومية مثل ( التعداد – مكافحة اإلدمان – وغيرها).
بالنسبة لمساحة اإلعالن المراد تركيب على جانبي األتوبيس من الخارج على النحو التالي -:

الطول
 640سم
 750سم

بيان
الجنب اليمين
الجنب الشمال

االرتفاع
 82سم
 82سم

و لك على الخطوط التالية -:

1012
1021
1070
1095
1125
1145

رقم واسم الخط
التجمع االول -زهراء مدينة نصر -العباسية -الكيت كات -بشتيل
امبابة –رمسيس -صالح سالم -الحى الثامن
المنيب -الجيزة-مدينة نصر -مصطفى النحاس-الحى الثامن
ميدان الحجاز-التحرير -الهرم -مينا هاوس
وراق العرب -شارع النيل-رمسيس-الجيش -العباسية
كهرباء االهرام -ميدان الجيزة-التحرير -شب ار –المظالت

فرع التشغيل
طيبة
إمبابة
بدر
العبور
إمبابة
المنيب

مع مراعاة جميع الظروف والعوامل الفنية واال ترطات المرورية للسيارة وتكون مسئولية الطرف الثدانى اسدتخراج كافدة التاداريح
والتراخيص الخافة بالعقد عالية من ادارة المرور المختاة دون ادنى مسئولية على الطرف االول

) البند الثالث (

اإلعالن خارج السيارة (على جانبي األتوبيس من الخارج) طبقا للمساحات المذكورة بالبند الثانى وال يشتمل علي اإلعالنات المضيئة 0

) البند الرابع (

يستحق الطرف األول مقابل تنفيذ هذا العقد مبلغ وقدره ------جنيه (فقط  )------لمدةعام

طريقة السداد
•

تلت ز زززم الش ز ززركة بس ز ززداد  %50م ز ززن قيم ز ززة االس ز ززتغالل اال الن ز ززى الس ز ززنو بع ز ززد أس ز ززبوع م ز ززن بداي ز ززة العق ز ززد و  %25بع ز ززد و ز ززال ش ز ززهور و%25
بعد الثال شهور التالية وذلك بشيك بنكي مقبول الدفع أو نقدا.

•

وفي حالة تأخير الطرف الثاني ن السداد في الموا يد المحددة له يتم توقيع غرامة تأخير كالتالي:
-

مبلغ  100ج ( مائة جنيهًا ) ن كل يوم من أيام التأخير في األسبوع الثاني

-

تزداد إلي مبلغ 250ج ( مائتان وخمسون جنيهاً ) ن كل يوم تأخير في األسبوع الثالث

 تزداد إلي مبلغ  500ج ( خمسمائة جنيهًا ) ن كل يوم تأخير بعد ذلك  ،مع دم اإلخالل بحق الهيئة في تحصيل القيمةااليجارية ن مدة التأخير ومصادرة التأمين النهائي وفسخ العقد وطرح مزايدة أخر
• وفى حالة زيادة دد السيارات ن العدد المحدد مستقبال يتم االتفاق بين الطرفين لى طريقة اإل الن والمقابل النقد له0

) البند الخامس (
إذا وقع من الطرف الثاني أو تابعيه أ مخالفة ألحكام العقد وشروط المزاد يكون للطرف األول الحق في اتخاذ أ من اإلجراءات التالية :

 – 1توقيززع غ ارمززة لززي الطززرف الثززاني يقززدر للطززرف األول قيمززة كززل مخالفززة لززي حززدة دون أ ا ت زراه مززن الطززرف الثززاني وتخصززم ه ز
الغرامة من التأمين النهائي المودع تحت يد الطرف األول 0
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 – 2فسزخ العقززد ومصززادرة التززأمين النهزائي وتوقيززع الغ ارمززات المقززررة دون حاجزة الطززرف األول إلززي تنبيززه أو إنز ار أو اتخززاذ إجزراءات ق ززائية
أخر وذلك دون اإلخالل بحق الطرف األول في المطالبة بالتعوي ات الالزمة ويخطر الطرف الثاني ب لك بخطاب موصي ليه

) البند السادس (
لي الطرف الثاني قبل التعاقد مع العميل أن يأخ موافقة الطرف األول (أوالً) لي نمزوذج اإل زالن المزمزع التعاقزد بشزأنه

 ،وال يجززوز التعززديل فززي أ إ ززالن بعززد ا تمززاد مززن الطززرف األول إال بموافقتززه الكتابيززة وذلززك قبززل طلززب و ززع اإل ززالن

بثالوة أيام لي األقل للتصريح بو عه 0

( البند السابع (

مدة هذا العقد سنة تبدأ من  2018 / - / -وحتى  20 / -/ -وينتهاي العقاد بقاوة القاانون بانتهااء مدتاه دون
تجديااد ودون حاجااة إلااي تنبيااه أو إنااذار أو أق إجااراءات قضااائية  ،مااع التاازام الطاارف الثاااني برفااع أق إشااغاالت أو

إعالنااات أو ملصااقات فااور انتهاااء ماادة العقااد علااي نفقتااه الخاصااة  ،وكااذلك يجااب أال تتجاااوز ماادة العقااود التااي يبرمهااا
المتعاقد مع عمالئه مدة العقد.

) البند الثامن (

يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ  ....جنيه (فقط  .....ال غير) كتاامين نهاائي ليظال تحات ياد الطارف األول طاوال مادة
التعاقد وال يرد للطرف الثاني إال بعد انتهاء التعاقد ويمثل نسبة ( %10عشرة بالمائة) من قيمة العقد.

) البند التاسع (
اإلعالنات تشمل عدد ( )20أتوبيس ازرق ايفيكو على جانبي األتوبيس من الخارج المدرجاة بكراساة الشاروط الصاادرة مان
الطرف األول  ،ومن المتفق عليه أن الطرف األ ول ال يلتزم بشي من قبل الطرف الثاني فاي حالاة تو اع بعاا وساائله
جب ا اًر ألعمااال الصاايانة أو غيرهااا ماان األسااباب القهريااة أو بساابب المظاااهرات واإلض ارابات  ،كمااا أن الطاارف األول غياار
مسئول عن ضياع أو تلف اإلعالنات الناتج عن فعل الغير0

) البند العاشر (
تكااون اإلعالنااات التااي توضااع خااارج األتوبيسااات طبق ااً للمواصاافات والرسااومات واألشااكال التااي يقاادمها الطاارف الثاااني
ويعتمدها ويقرها ويوافق عليها الطرف األول 0

) البند الحادق عشر (
يحتفظ الطارف األول لنفساه باألولوياة المطلقاة فاي لصاق إعالناتاه وأواماره اإلدارياة واإلعاالن عان حفالتاه الرياضاية أو

االجتماعياة أو غياار ذلاك ممااا يتعلااق باه أو بمولفيااه وعمالاه داخاال وسااائله وفاي األمكنااة التاي يختارهااا دون أق مقاباال
بشرط أال يخل ذلك باتفاقات المعلنين المعتمدين منه
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) البند الثاني عشر (
غير مصرح للطرف الثاني وضع إعالنات أو نشارات مخلاة بااآلداب العاماة أو بااألمن العاام أو التاي لهاا صافة سياساية
أو انتخابية أو دينية كما يتعهد بمراعاة إثبات هذا التحفظ فى العقود التي يبرمهاا ماع عمالئاه فضاال عان الطارف األول

غياار مساائول عاان الشااكاوى التااي تقاادم بساابب اإلعالنااات ويسااال عاان ذلااك الطاارف الثاااني وحااده  ،،وعلااى العمااوم يحااق
للطاارف األول قبااول أو رفااا اى إعااالن أو نشاارة أو الفتااة أو إطااار متعلااق بالمسااائل سااالفة الااذكر  ،كمااا أن الطاارف

الثاااني يكااون مساائوال وحااده عاان أيااة مخالفااات للقاوانين واللاوائر والقا اررات الصااادرة بشااان اإلعالنااات دون اى مساائولية
على الطرف األول.

) البند الثالث عشر (

يلتزم الطرف الثاني بتقديم نموذج اإلعالنات أو إطارات اإلعالنات علاي وساائل الطارف األول علاي نفقتاه الخاصاة طبقااً
للمواصاافات التااي يقرهااا الطاارف األول وتقااديم اإلعالنااات مطبوعااة وجاااهزة علااي اخااتالف أنواعهااا يلتاازم الطاارف الثاااني
بمراعاة األصول الفنياة فاي عملياة تركياب اإلعاالن بصافة خاصاة علاي مركباات الهيئاة ( األتوبيساات ) وتحساين جاودة
اإلعالن وطريقة تثبيته بما يمنع تلفه وتشويه منظر السايارات نظا اًر لماا قاد يناتج عنهاا مان إتاالف فاي جسام السايارة ،
علي أن يتحمل الطرف الثاني قيمة هذه التلفيات التي تنتج عن ذلك

) البند الرابع عشر (

•
•

ال يجوز للطرف الثاني مباشرة اإل الن إال بعد الحصول لي ترخيص ب لك من الجهة اإلدارية المختصزة طبقزاً ألحكزام القزانون
رقم ( )66لسنة  1956والئحته التنفي ية والق اررات الصادرة تطبيقاً ألحكامه دون أدني مسئولية لي الطرف األول في ذلك 0

ال بأحكام القانون رقام ( )66لسانة  1956والئحتاه التنفيذياة والقا اررات الصاادرة مان السالطة المختصاة
يلتزم الطرف الثاني التزام ًا كام ً
بالتطبيق ألحكامه  ،وكذا بسائر الق اررات والقوانين طبق ًا ألحكام القانون السارية والمنظمة لذلك 0

•

أق ق اررات إدارية تصدر من السلطة المختصة المنوط بهاا تطبياق أحكاام القاانون رقام ( )66لسانة  1956والئحتاه التنفيذياة

•

يلتزم الطرف الثاني بمراعاة كافة القوانين والق اررات واللاوائر المعماول بهاا حاليا ًا والتاي تصادر أثنااء مادة التعاقاد ويتعهاد بتنفياذ كال ماا

والق اررات الصادرة طبقاً ألحكام القانون ال يتحمل الطرف األول أق مسئولية بشأنها 0

تفرضه هذه التشريعات من شروط او قياود أو مواصافات أو ضارائب أو رساوم  ،ويقار بعادم مسائولية الطارف األول عان أياة مخالفاات
يرتكبهااا هااو او تابعيااه ومااا تحدثااه ماان أض ارار وأن يحصاال بمعرفتااه وتحاات مساائوليته علااي كافااة الت اراخي

جهات اإلدارة المختصة دون أن تدخل من قبل الطرف األول 0

• يتحمااال الطااارف الثااااني بااادفع جمياااع رساااوم التاااراخي

الالزمااة لالسااتغالل ماان

الصاااادرة مااان الجه ااة اإلدارياااة المختصاااة  ،وكاااذا الرساااوم المحلياااة

المفروضة بأحكام قاانون اإلدارة المحلياة رقام  43لسانة  1979وتعديالتاه والئحتاه التنفيذياة وأياة رساوم أو ضارائب أخارق
مقررة بأحكام القوانين السارية خالل مدة التعاقد دون أدني خصم من مستحقات الطرف األول 0

( البند الخامس عشر (

يلتزم الطرف الثاني فور انتهااء مادة التعاقاد بلزالاة اإلعالناات وتنظياف أماكنهاا علاي نفقتاه الخاصاة دون حاجاة إلاي تنبياه أو

اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرق من جانب الطرف األول 0
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وفااي حالااة عاادم قيااام الطاارف الثاااني بلزالااة اإلعالنااات وتنظيااف أماكنهااا يقااوم الطاارف األول بلزالااة اإلعالنااات وتنظيااف أماكنهااا
علي نفقة الطرف الثاني مع عدم مسئوليته عن أق اتالفات في اإلعالنات وخالفه 0

) البند السادس عشر (

ال يحق للطرف الثاني التنازل عن عقد االستغالل 0

) البند السابع عشر (

يفسااخ هااذا العقااد إذا تو ااع الطاارف الثاااني عاان م ازولااة نشاااطه أو إذا منعاات الساالطة العليااا (المحافظااة) اإلعااالن بوسااائل النقاال
المملوكة للطرف األول  ،أما إذا كان فسخ العقد راجعاً إلي إخالل الطرف الثاني بأحكام هذا العقد فيكون للطارف األول الحاق فاي

المطالبة بتعويا عن المدة الباقية من هذا العقد وتكاليف رفع وإزالة اإلعال نات وغيار ذلاك مان األضارار التاي تترتاب علاي فساخ
العقد  ،وللطرف األول أن يتقاضي جميع المبالغ المستحقة له من قيمة التامين المنصوص عليها بالبند الثامن 0

) البند الثامن عشر (

يلتزم الطرف االول بتوفير العدد المتفق عليه من السيارات لوضع االعالنات عليها

) البند التاسع عشر (

يطبق علي هذا العقد أحكام القانون رقم  89لسنة  1998والئحته التنفيذية 0
يخت

) البند العشرون (

مجلس الدولة وهو الجهة المختصة بنظر كافة المنازعات التي تنشأ بخصوص هذا العقد او تفسيره او تعديله وقبول

طرفى العقد باية تعديالت يرى مجلس الدولة ادخالها على العقد باعتباره الجهة المختصة

( البند الحادى عشر)
يقر كال الطرفين بان العنوان الموجود بصدر هذا العقد هو الموطن القانونى اليا منهما وان اية اعالنات او اوراق
قضائية ترسل من ايا من الطرفين للطرف االخر تعد قانونية وتعتبر وكانها وصلته
(البند الثالث عشر)
تحرر هذا العقد من ثالث نسخ تسلم الطرف الثاني إحداها وأحتفظ الطرف األول بالنسختين األخرى للعمل بموجبها

الطرف الثاني

الطرف األول
هيئة النقل العام بالقاهرة
رئيس مجلس اإلدارة

{ مهندس /رزق على مصطفى }
تعتبر كراسة الشروط جزء ال يتج أز من هذا العقد.
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