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HOT INFORMATION SERVICE your business information guide 

Tuesday, Apr. 21, 2015 - Issue No. 2728    Computers & IT Sector   ٢٧٢٨العدد رقم  - ٢٠١٥أبريل -٢١ثالثاء  ال  

  جنيها مصريا٣٠٠ اإلشتراك السنوي – تصدر األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع –) هوت إنفورميشن(المصرية للمعلومات  المنظومة – تغطية شاملة المناقصات القطاع – قطاع تكنولوجيا المعلومات -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 – 300 EP Annually 

 
تاريخ ال

والمصدر
المستندات 
 نـيـأمـالت المطلوبة

 موعد ومكان 
 فض المظاريف

 كراسةالثمن 
م الجهة المعلنة وعنوانها وعـــموضـال ومكان شرائها

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 لى إ يستكمل ج٤,٠٠٠
 عند الرسو% ٥

 ١٠/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

 )نواننفس الع(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد األحبار

 وزارة الصحة 
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة
 معهد ناصر للبحوث والعالج

 إدارة المشتريات
  شارع كورنيش النيل١٣٥٩

  القاهرة–شبرا 

١ 

٢٠/٤ 
٢٤ صهـ 

U1 U3 T1
T2 S1 S2 
P1 P3 P4 

 ٥/٥/٢٠١٥الثالثاء  %٢
  ص١١الساعة 

 )المظروف الفنى(
 )نفس العنوان(

ثمانمائة وثمانون (٨٨١٠٠
 ج)ألف ومائة

 م.ضشامل 
 للنسخة الواحدة

 نفس العنوان(

 لعملية ٤٢١/٢٠١٥/٥مناقصة عامة رقم 
 توريد كوابل جيلى فيلد ثانوية 

 TC-450طبقا للمواصفة 
  مللم٠,٤قطر 

 وتقدم عامين بنظام اإلتفاقية اإلطارية لمدة (
لشركات التى لم يسبق لها التعامل مع لعينة للفحص 

 ) والعملية قابلة للتجزئة مع المظروف الفنيالشركة

 م.م.الشركة المصرية لإلتصاالت ش
 قطاع المخازن والمشتريات

  الدور التاسع–سنترال األوبرا 
  القاهرة–العتبة 

 ٢٥٨٨٤٧٥١ -٢٥٨٩٩٥٢٩: ت

٢ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو % ٥

 ١١/٥/٢٠١٥نين اإلث
 )المظروف الفنى(

  )نفس العنوان(

 ج١١٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ١٦٦/٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
 صيانة شبكة نظم المعلومات 

 بالفرع الرئيسى 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

 قطاع المشتريات 
 ة  القاهر– ش جواد حسنى ١٢
  ٢٣٩٢٩١٣٨ – ٢٣٩٢٩٠٧٧: ت

٢٣٩٢٠٠٥  
  ٢٣٩٢٠٥٠٩ – ٢٣٩٣٤٥٥٨: ف

٣ 
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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
للقطاعين العام والخاص وكذلك الوكالء التجاريين 

 وقطاع األعمال للعامين الماليين
٢٠١٦/٢٠١٧ – ٢٠١٥/٢٠١٦ 

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

 متجددةوزارة الكهرباء والطاقة ال
 الشركة القابضة لكهرباء مصر
 شركة األسكندرية لتوزيع الكهرباء
 اإلدارة العامة للمشتريات والعقود

  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 
 ٢٠١٥لعام خارجي / محلي 

مستلزمات أجهزة (مجموعة االدوات الكتابية ) ٥(بند 
 ) أدوات كتابية– ورق تصوير وأحبار –كمبيوتر 

يتم استالم نسخة من طلب القيد بسجل الموردين من (
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 
  القليوبية–أبي زعبل 

 ٢٦٢٦٥٠٦٠ – ٢٦٢٦٥٠٥٨: ت
 ٢٦٢٦٥٠٣٦ – ٢٦٢٦٥٠٣٥: ف

٢ 

 
 أمريكى ردوال 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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ALARM 
 اريخت HOTعالن عن المناقصة فى إليانات اب

 لتاريخا العدد مسلسل لجلسةا
 علنةملجهةالا لموضــــوعا

 وزارة النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر عملية توريد قطع غيار ألجهزة اإلتصاالت الخاصة بالمراقبات المركزية ٣ / ٢٣ ٢٧١٦ ٩  ٤ / ٢٦

 قطاع الخدمات الطبية - وزارة الداخلية التعاقد على نظام مراقبة متكامل بالكاميرات وشبكات الكابالت لمبنى القطاع ومستشفى الشرطة بالعجوزة ٤ / ١٠ ٢٧٢٤ ٥  ٤ / ٢٦

  مؤسسة أخبار اليوم  Cold set لون ٤توريد أحبار طباعة أوفست عملية  ٣ / ٢٩ ٢٧١٩ ١  ٤ / ٢٧

  مؤسسة أخبار اليوم  لون٤توريد أحبار طباعة أوفست أفراح عملية  ٣ / ٢٩ ٢٧١٩ ٢  ٤ / ٢٧

 مصلحة الضرائب  UPS جهاز حفظ الطاقة ٢توريد عدد عملية  ٤ / ٥ ٢٧٢٢ ٢  ٤ / ٢٧

 شركة مياة الشرب والصرف الصحى بقنا توريد وضمان أحبار متنوعة ومستلزمات تشغيلعملية  ٤ / ٩ ٢٧٢٤ ١  ٤ / ٢٧

 ة المصريشركة المستودعات  جهاز سكانر٥ طابعة كمبيوتر وعدد ٥ جهاز حاسب آلى وعدد ١٥ سيرفر خادم وعدد ١توريد عدد عملية  ٤ / ١٠ ٢٧٢٤ ٨  ٤ / ٢٧

 البورصة المصرية إلخ...شراء الرخص الالزمة والدعم الفنى لنظام التشغيل والبرامج وزيادة سعة وحدات التخزين وتعزيز ممارسة ٤ / ١٥ ٢٧٢٦ ٤  ٤ / ٢٧

 جامعة حلوان إلخ...دممارسة توريد وتشغيل مستلزمات شبكة ربط المعلومات بمركز التميز لتكنولوجيا إنتاج وإختبار الوقو ٤ / ٩ ٢٧٢٤ ٢  ٤ / ٢٨

 شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جرام٧٠سم ١٤×٣٨توريد فاتورة مطبوعة على ورق متصل عملية  ٤ / ١٦ ٢٧٢٧ ١  ٤ / ٢٨

 محافظة البحيرة مديرية الشئون الصحية عملية توريد كاميرات مراقبة أمنية وأجهزة بصمة وبوابات إلكترونية ٤ / ١٧ ٢٧٢٧ ٣  ٤ / ٢٨

 الهيئة العامة للمركز الثقافى دار األوبرا المصرية للهيئة DMXتوريد جهاز كنترول ممارسة  ٤ / ٨ ٢٧٢٣ ٥  ٤ / ٢٩

 شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء توريد مطبوعات حاسب آلىعملية  ٤ / ١٤ ٢٧٢٦ ٣  ٤ / ٢٩

 لمحطات الحاويات الدولية  شركة األسكندرية وقع اإلنقاذ من الكوارثلم) في أم وار(رخص برامج ناركة  T/IT/2عملية  ٤ /  ٣ ٢٧٢١ ٤  ٤ / ٣٠

 لمحطات الحاويات الدولية  شركة األسكندرية توريد أجهزة شبكات ماركة سيسكو لموقع اإلنقاذ من الكوارث T/IT/3عملية  ٤ /  ٣ ٢٧٢١ ٥  ٤ / ٣٠

 وزارة الطيران المدنى  المعلومات العامة والفرعية بمبنى ديوان عام الوزارةتطوير البنية الرئيسية لشبكات ممارسة ٤ / ١٢ ٢٧٢٥ ١  ٤ / ٣٠

 وزارة اآلثار  إلخ...وتركيب نظام الترقيم وتأمين الطباعة الرقمية من الحاسب اآللى فائق القدرة والسرعة والدقةتوريد  ٤ / ١٨ ٢٧٢٧ 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 
 


