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HOT INFORMATION SERVICE your business information guide 

Tuesday, Apr. 21, 2015 - Issue No. 2421   Chemicals & Raw Materials Sector  ٢٤٢١العدد رقم  - ٢٠١٥أبريل -٢١ثالثاء  ال  

  جنيها مصريا٤٥٠ اإلشتراك السنوي – تصدر األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع –) هوت إنفورميشن(المصرية للمعلومات  المنظومة – تغطية شاملة المناقصات القطاع – قطاع الكيماويات -جمهورية مصر العربية 
Public Tenders’ Service  - Issued 3 times a week: Sunday, Tuesday & Thursday – Contains all information related to the sector - be fully informed in minutes – 450 EP Annually 

 
تاريخ ال

والمصدر
المستندات 
 نـيـأمـالت المطلوبة

 موعد ومكان 
 فض المظاريف

 كراسةالثمن 
م الجهة المعلنة وعنوانها وعـــموضـال ومكان شرائها

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 ٥/٥/٢٠١٥الثالثاء  ج٦,٠٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٠١٥/ع٣١مناقصة عامة 
 توريد خرسانة حرارية عازلة 

تفويض أو توكيل وصورة من بموجب شراء الكراسة (
البطاقة الضريبية و السجل التجارى على طلب مدموغ 

 )مدير عام المهمات/ باسم السيد

 شركة القاهرة لتكرير البترول 
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

١ 

١٩/٤ 
٢ ص خـ

R4 ١٢/٥/٢٠١٥الثالثاء  ج٣٠,٠٠٠ 
 )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٣/٢٠١٥رقم مناقصة عامة 
  وكرتونتوريد ورق طبع مستورد

 مؤسسة أخبار اليوم 
 لجنة المشتريات المحلية 

 الدور الرابع –أمانة اللجنة 
 المبنى الرئيسى

 ةالقاهر – ش الصحافة ٦

٢ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 كمل  يستج٢٨,٠٠٠
 عند الرسو% ٥لى إ

 ٣/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد مستلزمات الديكور

 مبانى. م–تنجيد . م– الوميتال –بويات أخشاب 

 وزارة الصحة 
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة
 معهد ناصر للبحوث والعالج

 إدارة المشتريات
  شارع كورنيش النيل١٣٥٩

  القاهرة–شبرا 

٣ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 لى إ يستكمل ج٣,٠٠٠
 عند الرسو% ٥

 ٩/٥/٢٠١٥السبت 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد كيماويات ومستلزمات 

 معمل كروموزمات الخلية الوراثية 

 وزارة الصحة 
  الطبية المتخصصةأمانة المراكز

 معهد ناصر للبحوث والعالج

٤ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 لى إ يستكمل ج٢,٥٠٠
 عند الرسو% ٥

 ١٢/٥/٢٠١٥الثالثاء 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٥٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 أعمال مكافحة الحشرات 

 وزارة الصحة 
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة

  للبحوث والعالجمعهد ناصر

٥ 

٢٠/٤ 
٢٤ صهـ 

U1 S1 T1  ٣/٥/٢٠١٥األحد  ج١٠,٠٠٠
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج١٠٠
 )نفس العنوان(

 عامة لعمليةممارسة 
 أعمال النظافة بالمعهد 

  للكلى والمسالك البوليةالمعهد القومى
  مكرر شارع الحرية٤

  القاهرة–المطرية 

٦ 
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٢٠/٤ 
٢٤ صهـ 

U1  بالكراسة المذكور
 % ١٠يستكمل إلى 

 عند الرسو

 ٢٦/٤/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

 )سوهاج(

 م.ضج شامل ٥٥٠
  للنسخة الواحدة

 )القاهرة أو سوهاج(

  لعملية١٧/٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
  مليون شيكارة بالستيك ٥,٠٠٠,٠٠٠توريد 

  كيلو١٠لعبوة الدقيق البلدى زنة 

 م.م.شركة مطاحن مصر العليا ش
 شارع الجرجاوية الشرقي بسوهاج

  حارة كبارة٥: مكتب القاهرة
 المتفرع من شارع الجمهورية

٧ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 ج يستكمل الى ٢,٠٠٠
  عند الرسو% ٥

 ١٠/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

  )نفس العنوان(

 ج٥٥
 م .شاملة ض

 )نفس العنوان(

  لعملية ٧٠٠٠/٣٥/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
 مجلفن وخوص حديد توريد صاج 

 لزوم أعمال العزل الحرارى 
 لمصانع إدفو 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
 شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

 قطاع المشروعات بالحوامدية  
  القاهرة – ش جواد حسنى ١٢
  ٢٣٩٢٩١٣٨ – ٢٣٩٢٩٠٧٧: ت

٢٣٩٢٠٠٥  
 ٢٣٩٢٠٥٠٩ – ٢٣٩٣٤٥٥٨: ف

٨ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو% ٥

 ١٠/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

  )نفس العنوان(

 ج ١١٥
 م.شاملة ض

  )نفس العنوان(

  لعملية ٨/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
 توريد زجاج عطور فارغ  

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
 شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

 قطاع العطور

٩ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو% ٥

 ١٢/٥/٢٠١٥ الثالثاء
 )المظروف الفنى(

  )نفس العنوان(

 ج ١١٥
 م .شاملة ض

 )نفس العنوان(

  لعملية ٩/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
 توريد أنابيب حالقة بالستيك 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
 شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

 قطاع العطور

١٠ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو% ٥

 ١٣/٥/٢٠١٥األربعاء 
 )المظروف الفنى(

  )نفس العنوان(

 ج ١١٥
 م .شاملة ض

 )نفس العنوان(

  لعملية ١٠/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
 توريد أغطية وعبوات بالستيك 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
 ريةشركة السكر والصناعات التكاملية المص

 قطاع العطور

١١ 

 
 

 أمريكى دوالر يورو إسترلينى جنيه سعودى ريال  كويتىدينار اإلمارات درهم الذهب ج 21 عيار 18 عيار

220.32 257.04 2056.32 2.0749 2.0637 25.2755 25.0794 2.0320 2.0205 11.4250 11.2874 8.2537 8.1212 7.6301 7.5800 

 العمالت

 والذهب
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 د موردينـ قي
تاريخ ال

والمصدر
آخر موعد لتقديم  المستندات المطلوبة

 مستندات القيد
 كراسةالثمن 

م الجهة المعلنة وعنوانها وعـــموضـال ومكان شرائها
١٩/٤ 

٢٤هـ ص 

 م.ض% ١٠+ ج ١٠٠ ٣٠/٦/٢٠١٥الثالثاء  -
 )نفس العنوان(

 فتح باب قيد فى سجل الموريد والمقاولين
م والخاص وكذلك الوكالء التجاريين للقطاعين العا

 وقطاع األعمال للعامين الماليين
٢٠١٦/٢٠١٧ – ٢٠١٥/٢٠١٦ 

 فعلى الرغبيين فى القيد أو تجديد قيدهم الحصول (
 )على كراسة الشروط من اإلدارة

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
 الشركة القابضة لكهرباء مصر
 شركة األسكندرية لتوزيع الكهرباء

 دارة العامة للمشتريات والعقوداإل
  شارع سيدى المتولى٩
 ٣٩٣٥٧٢٦ – ٣٩٣٥٧٢٧: ت

 ٣٩٣٦٢٨٩: ف

١ 

٢٠/٤ 
٢٤ص هـ 

S1 S2 S5 T1 R1 - ج١٠٠ 
 )نفس العنوان(

 فتح باب قيد فى سجل الموردين والمقاولين 
 ٢٠١٥خارجي لعام / محلي 

معدات وخطوط االنتاج (مجموعة االنتاج ) ١(بند 
 خامات –اويات صناعية وخامات انتاج  كيم–الكيماوية 

اكياس ، زجاجات بالستيك ، صفيح ، كرتون (تغليف 
 )الخ..غازات صناعية /بولي اثيلين

 – أجهزة –كيماويات (مجموعة المعامل ) ٢(بند 
 )أجهزة قياس وتحكم

 خامات –خامات حديدية (مجموعة الورش ) ٣(بند 
  مواسير وكيعان– خامات استنلس –غير حديدية 
 – أخشاب – رولمان بلي ومواد حشة –ومستلزماتها 

 مستلزمات – مسامير بأنواعها –خراطيم بانواعها 
 ضواغط – معدات وقطع غيار ثقيلة طلمبات –تبريد 
 )الخ..هواء 
 أجهزة –مهمات وقاية (مجموعة متنوعات ) ٦(بند 

 أدوات – أدوات نظافة – معدات اطفاء –تكييف 
 )صحية

 من طلب القيد بسجل الموردين من يتم استالم نسخة(
مقر الشركة مقابل سداد قيمة النسخة ويتم تقديم الطلبات 
موضحا بها نوع القيد محلي او خارجى باسم السيدة 

 رئيس قطاع التموين والمخازن على ان / المحاسب
 )يرفق بها المستندات المطلوبة 

  للكيماويات المتخصصة–شركة أبو زعبل 
 وبية القلي–أبي زعبل 

 ٢٦٢٦٥٠٦٠ – ٢٦٢٦٥٠٥٨: ت
 ٢٦٢٦٥٠٣٦ – ٢٦٢٦٥٠٣٥: ف

٢ 
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ALARM 
 اريخت HOTعالن عن المناقصة فى إليانات اب

مسلسل لجلسةا لتاريخا العدد
 علنةملجهة الا لموضــــوعا

  أكتوبر ٦ جهاز تنمية مدينة هيئة المجتمعات العمرانية  توريد إحتياجات الجهاز من أدوات النظافة  عملية ٣ / ٢٥ ٢٤١٠ ٦  ٤ / ٢٦

 شركة السكر والصناعات التكاملية عملية توريد زيوت عطرية إلنتاج المركزات ٣ / ٢٥ ٢٤١٠ ١١  ٤ / ٢٦

  الزراعىلإلصالحالعامة الجمعية التعاونية   طن كسب فول صويا٣٥٠ممارسة توريد  ٤ /  ١ ٢٤١٣ ٧  ٤ / ٢٦

 وزارة الصحة المركز القومى لنقل الدم د الكيماويات واألمصال المبوبةتوري عملية  ٤ / ١١ ٢٤١٧ ٥  ٤ / ٢٦

 الجمعية المشتركة لإلصالح الزراعى ممارسة توريد إضافات أعالف لصيدلية النور البيطرية بدكرنس ٤ / ١١ ٢٤١٧ ٦  ٤ / ٢٦

 الجمعية المشتركة لإلصالح الزراعى  كرنسممارسة توريد لقاحات ومطهرات لصيدلية النور البيطرية بد ٤ / ١١ ٢٤١٧ ٧  ٤ / ٢٦

 وزارة الطيران المدنى  توريد مستلزمات نقاشةعملية  ٤ / ١٢ ٢٤١٨ ١  ٤ / ٢٦

 شركة النيل للمجمعات اإلستهالكية عملية توريد أكياس المنيشن ومنخفض الكثافة ٤ / ١٤ ٢٤١٩ ٥  ٤ / ٢٦

 جمعية األورمان عبئة المواد الغذائية لكرتونة رمضان لزوم أعمال القرى الفقيرة بالصعيدتوريد كراتين لت ممارسة ٤ / ١٧ ٢٤٢٠ ٢٧  ٤ / ٢٦

 شركة مصر للطيران للخدمات الجوية عملية توريد غاز ثانى أكسيد الكربون ٣ / ١٩ ٢٤٠٨ ١  ٤ / ٢٧

 شركة مصر للبترول  إلخ... يعلوها٢م٧٣٤ تقريباًق بها بمساحة  والجراج الملحمزايدة إسناد إدارة وتشغيل لمحطة سيدي المتولى ٣ / ٢٢ ٢٤٠٩ ٢  ٤ / ٢٧

 شركة مصر للبترول   ٢م٢٣٢٧مزايدة إسناد إدارة وتشغيل لمحطة دمنهور السريع بمساحة تقريباً  ٣ / ٢٢ ٢٤٠٩ ٣  ٤ / ٢٧

 شركة مصر للبترول   ٢م٣٨٥مساحة تقريباً ب) بدون الغاز(مزايدة إسناد إدارة وتشغيل لمحطة سوهاج عرام سابقا  ٣ / ٢٢ ٢٤٠٩ ٤  ٤ / ٢٧

  شركة مصر للبترول إلخ... ومستودع القصير إلستثمار كامل المساحة فى إقامة محطة تموينمزايدة إسناد إدارة وتشغيل لمحطة ٣ / ٢٢ ٢٤٠٩ ٥  ٤ / ٢٧

 تحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء المنطقة التاسعةاإل أعمال النظافة والتجميل لمقر اإلتحاد بمدينة نصرعملية  ٣ / ٢٩ ٢٤١٢ ١  ٤ / ٢٧

 وزارة العدل الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم  نظافة مبنى مجمع محاكم جنوب القاهرة االبتدائية بزينهم ممارسة ٣ / ٣١ ٢٤١٣ ١  ٤ / ٢٧

  السياحية ١قرية مينا  ٢م٦٠٠حة عملية توريد وتركيب ترتان لملعب كرة القدم بمسا ٤ / ٢ ٢٤١٤ ٤  ٤ / ٢٧

 شركة قنا لصناعة الورق  إلخ... طن بالشحن الجوى خالصة١ طن ورق كور مستورد وتقدم عينة بكرة بحد أدنى ٤٠٠توريد عملية  ٤ / ٤ ٢٤١٤ ٧  ٤ / ٢٧

 وزارة النقل شركة النيل العامة للطرق والكبارى اسة الشروطعملية توريد أخشاب لعمليات الكبارى بالشركة طبقا لألصناف الواردة بكر ٤ / ٤ ٢٤١٤ ٢٤  ٤ / ٢٧

 الشركة العامة للصوامع والتخزين إختيار شركة نظافةعملية  ٤ / ٦ ٢٤١٥ ٨  ٤ / ٢٧

 "  كومبانىإيسترن"الشركة الشرقية  عملية أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالمجمع الصناعى بالسادس من أكتوبر ٤ / ٧ ٢٤١٦ ٢  ٤ / ٢٧

 الهيئة العامة للمركز الثقافى دار األوبرا أعمال نظافة ومكافحة الحشرات بمسرح سيد درويشممارسة  ٤ / ٨ ٢٤١٦ ٦  ٤ / ٢٧

 وزارة الطيران المدنى توريد مستلزمات نجارةعملية  ٤ / ١٢ ٢٤١٨ ٢  ٤ / ٢٧

 شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء  اإلدارة العامة اليرادات وشبكات حلوانالقيام بأعمال النظافة لمبنىعملية  ٤ / ١٦ ٢٤٢٠ ١٠  ٤ / ٢٧
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 شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء %٩٩,٩٥توريد قصدير لحام نقى خام درجة نقاوة التقل عن عملية  ٤ / ١٦ ٢٤٢٠ ١١  ٤ / ٢٧

 شركة القاهرة لتكرير البترول إلخ... وأعمال إصالحات٦٦ديد الملحق بمحطة كهرباء توريد وتركيب رخام جاللة فص للمبنى الجعملية  ٤ / ١٤ ٢٤١٩ ٢  ٤ / ٢٨

 الهيئة الزراعية المصرية  لزوم الهيئة الزاعية المصرية% ٤٦طن سماد يوريا ) فقط مائة ألف(١٠٠٠٠٠ممارسة توريد  ٤ / ١٨ ٢٤٢٠ ٣١  ٤ / ٢٨

 الشركة المصرية للمطارات إلخ...نشاط تغليف الحقائب بصالة االجراءات بمطار برج العرب بماكينة تغليف مشغل ل١مزايدة اختيار عدد  ٣ / ٢٥ ٢٤١٠ ٨  ٤ / ٢٩

  الزراعى لإلصالحالعامة الجمعية التعاونية   طن أذرة صفراء٢٣٠٠ممارسة توريد  ٤ /  ١ ٢٤١٣ ٨  ٤ / ٢٩

 تصاالت لإلالشركة المصرية  إلخ...٢٧٣عدد توريد  كجم لكل اسطوانة ١٣,٦زنة  R22 فريون أسطوانة غاز ٢٤٢٨عدد توريد عملية  ٤ /  ١ ٢٤١٣ ١٢  ٤ / ٢٩

 شركة قنا لصناعة الورق   طن ميثانول على دفعات١٠٠توريد  عملية ٤ / ٩ ٢٤١٧ ١  ٤ / ٢٩

 ة لتوزيع الكهرباءشركة جنوب القاهر القيام بأعمال النظافة لمبنى ايرادات وشبكات القلعةعملية  ٤ / ١٦ ٢٤٢٠ ١٢  ٤ / ٢٩

 شركة األسكندرية للحراريات األسكندرية  عملية توريد سلك مناخل ٤ / ١٢ ٢٤١٨ ٤  ٤ / ٣٠

 وزارة التموين شركة مطاحن ومخابز األسكندرية   شبك ماسورة استيم–مم ٦مم ألواح استانلس ٩٠توريد خامات مسبك وشبك حديد ترمسيون عملية  ٤ / ١٤ ٢٤١٩ ٤  ٤ / ٣٠
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 الرمز المستند المطلوب الرمز المستند المطلوب

 T1 البطاقة الضريبية R1 بطاقة القيد بإتحاد المقاولين

 T2 شهادة الضريبة العامة للمبيعات R2 أصل شهادة البيانات الصادرة من اإلتحاد

 T3 آخر إقرار ضريبي R3 بطاقة مقاولي القطاع الخاص

 T4 أسعار العطاء شاملة ضريبة المبيعات R4 خاصالعملية بين مقاولي القطاع العام وقطاع األعمال والقطاع ال

 T5 صورة معتمدة آلخر ميزانية V1 إبداء األسبابدون للجهة الحق في قبول أو رفض العطاء 

 S1 السجل التجاري V2 إبداء األسبابدون العطاء تجزئة للجهة الحق في قبول أو رفض أو 

 S2 سابقة أعمال V3 ابإبداء األسبمع للجهة الحق في قبول أو رفض العطاء 

 S3 عقود توريد مماثلة معتمدة من الجهات التي تم التعاقد معها V4 إبداء األسبابمع للجهة الحق في قبول أو رفض أو تجزئة العطاء 

 S4 عقد تأسيس الشركة V5 للجهة الطارحة الحق في تجزئة العطاء

 S5 اريين س وكالء تج١٤إستمارة  P1 العملية بين الشركات المتخصصة

 S6  س سجل مستوردين٤إستمارة  P2 العملية بنظام النقاط

 S7 بطاقة الرقم القومي لصاحب الشركة P3 العملية قابلة للتجزئة

 S8 شهادة السجل الصناعي P4 يتم إحضار أصول المستندات لإلطالع

 S9 شهادات األيزو P5 يمكن اإلطالع على الكراسة لدى الجهة الطارحة للعملية

 U1 العملية بنظام المظروفين فني ومالي P6 يرفق بالعطاء البرنامج الزمني

 U2 العملية بنظام المظروف الواحد P7 يرفق بالعطاء أصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة بخاتم الشركة

 U3 يسدد التأمين نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان غير مشروط P8 مطلوب كتالوجات

 U4 المحكمة اإلقتصادية/ شهادة عدم إفالس من وزارة العدل  P9 راسة بتفويض معتمد صحة توقيع من البنك أو توكيل رسميتباع الك

 U5 للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر مع تقديم الرقم القومي للشركات الصادر من الصندوق اإلجتماعي% ١٠تباع الكراسة بخصم 
 


