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Tuesday, Apr. 21, 2015 - Issue No. 2082   Electromechanical Supply Sector  ٢٠٨٢العدد رقم  - ٢٠١٥أبريل -٢١ثالثاء  ال  
 

  جنيها مصريا٦٠٠ اإلشتراك السنوي – تصدر األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع –) هوت إنفورميشن(لمنظومة المصرية للمعلومات  ا– تغطية شاملة المناقصات القطاع – قطاع اإلليكتروميكانيكيا -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 – 600 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 ٢٩/٤/٢٠١٥األربعاء  ج٣,٥٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )العنواننفس (

 لعملية ٢٠١٥/ع٢٩مناقصة عامة 
 توريد مالبس مظهرية 

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

 )لكل العمليات مدير عام المهمات/ باسم السيد

 شركة القاهرة لتكرير البترول 
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

١ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 ٤/٥/٢٠١٥اإلثنين  ج٣,٥٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٥٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٠١٥/ع٣٠مناقصة عامة 
 توريد أجهزة قياس 

 شركة القاهرة لتكرير البترول 
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

٢ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 ٧/٥/٢٠١٤الخميس  ج١٥,٠٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نواننفس الع(

 ج٤٠٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٠١٥/ع٣٢مناقصة عامة 
  محرك كهربائى ضد اإلنفجار٢توريد عدد 

 شركة القاهرة لتكرير البترول 
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

٣ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 ١٠/٥/٢٠١٥األحد  ج٢٠,٠٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٠١٥/ع٣٣مناقصة عامة 
  موزع كهربائى ضد اإلنفجار١توريد عدد 

 شركة القاهرة لتكرير البترول 
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

٤ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 ١١/٥/٢٠١٥اإلثنين  ج٤,٠٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٥٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٠١٥/ع٣٤مناقصة عامة 
 توريد مواسير

 كرير البترول شركة القاهرة لت
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

٥ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 ١٢/٥/٢٠١٥الثالثاء  ج٥٠,٠٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٠١٥/ع٣٥مناقصة عامة 
 توريد ماكينة نظافة مبدالت

 شركة القاهرة لتكرير البترول 
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

٦ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 T1 S1  ١٤/٥/٢٠١٥الخميس  ج٢٧,٠٠٠
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٠١٥/ح٣٦مناقصة عامة 
 توريد مواسير نحاس مزعنفة 

 شركة القاهرة لتكرير البترول 
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

٧ 
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١٩/٤ 
٢٤هـ ص   

U1 ٢٥/٤/٢٠١٥السبت  لم يذكر 
 ) الفنىالمظروف(

 )نفس العنوان(

 ج٢٥٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
توريد مركب سفارى خشبى يعمل بكفاءة وحاصل على 

شهادات إنزال من أحد المنظمات الدولية ورخصة 
 عمل سارية بموانئ البحر األحمر 

 على أن تكون مجهزة بكافة معدات المالحة
Area A1-A2 متر٣٠:٢٧ الطول من  

  متر ٨:٦والعرض من 
  حصان ٧٠٠:٤٠٠بقدرة جر من 

 وباقى المواصفات الفنية مدونة بكراسة الشروط 

 )هيبكا( البيئة ظة علىفجمعية المحا
  الغردقة– B2مارينا مبنى 

 ٠٦٥ - ٣٤٤٥٠٣٥: ت

٨ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 ٣٠/٤/٢٠١٥الخميس  ج٢,٠٠٠ 
 )المظروف الفنى(

 )مبنى العريش(

 ج١٥٠
 )المشتريات والمخازن(

 لعملية ٢٤/٢٠١٤/٢٠١٥رقم اقصة عامة من
 تجهيز معمل قسم التربية الفنية

 كلية التربية النوعية
  دوالب كهربائى–أفران خزف 

 bum mill ماكينة عجن الطين –عجلة خزاف 
 خالط – استاند منضدة دوار –كابينة رش طالء 
 ميزان إلكترونى – ضاغط هواء –للطينات والجلزت 

 ائح الطينات ماكينة فرد شر–حساس 

 جامعة بورسعيد 
 اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن

 إدارة المشتريات المركزية
  بورسعيد–مبنى العريش 

٩ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 ١(ج ١,٣٠٠(
)٢(ج ٨٠٠
)٣(ج ١,٠٠٠
)٤(ج ١,٠٠٠

 ٣٠/٤/٢٠١٥الخميس 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج١٥٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 ريد تو

 أدوات كهربائية ) ١(
 أدوات صحية ) ٢(
 مستلزمات نظافة ) ٣(
 مستلزمات مطبخ) ٤(

 مستشفى المنشاوى العام
 بطنطا
 

١٠ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 ٥/٥/٢٠١٥الثالثاء  %٢ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد مواسير زهر مرن 

  مم٢٠٠ & مم ٨٠٠أقطار 

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

 )م.ق.م.ش(والنقل البرى 
 شركة النيل العامة إلنشاء الطرق

 ) م.م.ت.ش(
  محمود طلعت ارع ش٤

 مدينة نصر/  الطيران ارعمتفرع من ش
 ٢٢٦٠٤٧٤٦ / ٢٢٦٠٤٧٤٥: ت

 ٢٢٦٠٤٧٤٤: ف - ٢٢٦٠٤٧٤٧

١١ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 ٦/٥/٢٠١٥األربعاء  %٢ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد قطع غيار معدات 

  محرك بركنز–محرك كمنز 

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

 )م.ق.م.ش(والنقل البرى 
  النيل العامة إلنشاء الطرقشركة

١٢ 
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١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 ٧/٥/٢٠١٥الخميس  %٢ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد قطع غيار معدات

 مكشطة – هراسات انجرسول –جريدر كوماتسو 
 محرك – فنشر فوجال – فنشر سيدرابيدز –فيرتجن 

 كوماتسو

 اإلدارة العامة للتعاقدات -لنقل وزارة ا
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

 )م.ق.م.ش(والنقل البرى 
 شركة النيل العامة إلنشاء الطرق

 ) م.م.ت.ش(

١٣ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 ٩/٥/٢٠١٥السبت  %٢ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 ات طرازات مختلفة توريد بطاري

 لزوم السيارات

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

 )م.ق.م.ش(والنقل البرى 
 شركة النيل العامة إلنشاء الطرق

١٤ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 ١٢/٥/٢٠١٥الثالثاء  %٢ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد قطع غيار لزوم لوادر ومحركات فولفو

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

 )م.ق.م.ش(والنقل البرى 
 شركة النيل العامة إلنشاء الطرق

١٥ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 ١٠/٥/٢٠١٥األحد  %٢ 
 )المظروف الفنى(

 )العنواننفس (

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد قطع غيار مكشطة بيتللى وجريدر 

 ومحركات كاتربيللر

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

 )م.ق.م.ش(والنقل البرى 
 شركة النيل العامة إلنشاء الطرق

١٦ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 ١١/٥/٢٠١٥اإلثنين  %٢ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد أجهزة معامل 

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

 )م.ق.م.ش(والنقل البرى 
 شركة النيل العامة إلنشاء الطرق

١٧ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 يستكمل ج٢٨,٠٠٠ 
 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 

١٨ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 يستكمل ج٦٠,٠٠٠ 
 عند الرسو% ٥لى إ

 ٤/٥/٢٠١٥اإلثنين 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
  طن ٣ غالية بخار سعة ٢توريد عدد 

 تعمل بالغاز الطبيعي

 حة وزارة الص
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة
 معهد ناصر للبحوث والعالج

١٩ 

١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

U1 ١٥,٠٠٠$  
 دوالر أمريكي

 ٢٥/٥/٢٠١٥اإلثنين 
 )المظروف الفني(

 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ١٥٢٠٢مناقصة عامة رقم 
  طن ١٢٠توريد ونش سكة حديد 

RAILWAY CRANE 120 METRIC TONS 
CAPACITY  

Country of Origin: USA – JAPAN OR 
EUROPE   

كافة التفاصيل موضحة بكراسة الشروط والمواصفات (
)الفنية  

 وزارة اإلستثمار 
 الشركة القابضة للصناعات المعدنية 
 شركة الحديد والصلب المصرية 

  القاهرة – حلوان –التبين 
 ٢٥٠١٠٣٨٤: ت

٢٠ 
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١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

U1  ٢١/٥/٢٠١٥ الخميس لم يذكر 
 )المظروف الفني(

  )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ٨١٢٤٧مناقصة عامة محلية رقم 
 توريد رولمان بلى مقاسات مختلفة 

كافة التفاصيل موضحة بكراسة الشروط والمواصفات (
 )الفنية

 وزارة اإلستثمار 
 الشركة القابضة للصناعات المعدنية 

 صرية شركة الحديد والصلب الم
  القاهرة – حلوان –التبين 
  ٢٥٠١٠٣٨٤: ت

٢١ 

١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

U1 ١٨/٥/٢٠١٥اإلثنين  ج ١٥,٠٠٠ 
 )المظروف الفني(

  )نفس العنوان(

 ج)ألف(١٠٠٠
 م.ض% ١٠+ 
 )نفس العنوان(

  لعملية ٢٢٠/٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
بالمرحلة (توريد وتركيب وتشغيل نظام كاميرات مراقبة

 م مفتاح تسلي) األولى

 شركة البتروكيماويات المصرية 
 إحدى شركات الهيئة المصرية العامة 

  طريق أسكندرية٣٦ ك -للبترول 
 القاهرة الصحراوى

 ) خطوط٦ (٤٧٧٠٠١٢: ت
 ٤٧٧٠٠٣١/٠٣: ف

٢٢ 

٢٠/٤ 
١٥ صهـ 

U1 T1 S1 
S5 

 ٢٤/٥/٢٠١٥األحد  ج٧٠,٠٠٠
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج)ألفان(٢٠٠٠
 )نواننفس الع(

  عامة لعمليةممارسة
 تدعيم منظومة إدارة عربات اخدم نفسك 

  عربة جديدة ٢٠٠٠بعدد 
 ) شهور٣مدة سريان العطاء (

 الشركة المصرية القابضة للمطارات 
 والمالحة الجوية 

 شركة ميناء القاهرة الجوى 
 المكتب الفنى للقطاع التجارى

  الدور الثانى –) ١(مبنى الركاب رقم 
  ٢٢٦٥٤٦٢٨ – ٢٢٦٥٤١١٩: ت

٢٣ 

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 
 ية توريد كوابل جيلى فيلد ثانو

 TC-450طبقا للمواصفة 
  مللم٠,٤قطر 

 وتقدم عامين بنظام اإلتفاقية اإلطارية لمدة (
للشركات التى لم يسبق لها التعامل مع عينة للفحص 

 ) والعملية قابلة للتجزئة مع المظروف الفنيالشركة

 م.م.الشركة المصرية لإلتصاالت ش
 قطاع المخازن والمشتريات

 لتاسع الدور ا–سنترال األوبرا 
  القاهرة–العتبة 

 ٢٥٨٨٤٧٥١ -٢٥٨٩٩٥٢٩: ت

٢٤ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 ج يستكمل الى ٧,٥٠٠
 عند الرسو % ٥

 ٢٤/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 إستكمال األجراءات األمنية 

 بفروع القطاع بدمياط 

 بنك التنمية واإلئتمان الزراعى
  قطاع دمياط –وجه بحرى 

  دمياط –كورنيش النيل 

٢٥ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو % ٥

 ١١/٥/٢٠١٥اإلثنين 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج١١٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ١٦٧/٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
 توريد أجهزة إنذار وإطفاء آلى 

 ئية الشركة القابضة للصناعات الغذا
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

 قطاع المشتريات 
  القاهرة – ش جواد حسنى ١٢
  ٢٣٩٢٩١٣٨ – ٢٣٩٢٩٠٧٧: ت

٢٣٩٢٠٠٥  
  ٢٣٩٢٠٥٠٩ – ٢٣٩٣٤٥٥٨: ف

٢٦ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو % ٥

 ١٣/٥/٢٠١٥األربعاء 
 )المظروف الفنى(

  )نفس العنوان(

 ج١١٠
 )نفس العنوان(

  لعملية١٦٨/٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
 توريد ق غ لموازين تعبئة السكر 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

 قطاع المشتريات 

٢٧ 
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٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو % ٥

 ١٣/٥/٢٠١٥األربعاء 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج١١٠
 )نفس العنوان(

  لعملية١٦٩/٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
 توريد مهمات لزوم مكابس العصارات 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

 قطاع المشتريات 

٢٨ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو % ٥

 ١٧/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

  )فس العنوانن(

 ج١١٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ١٧٠/٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
 توريد ق غ للمراجل البخارية 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

 قطاع المشتريات 

٢٩ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو % ٥

 ١٧/٥/٢٠١٥األحد 
 )ف الفنىالمظرو(

 )نفس العنوان(

 ج١١٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ١٧١/٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
 توريد زيوت وشحومات محلية 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

 قطاع المشتريات 

٣٠ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو % ٥

 ١٩/٥/٢٠١٥ الثالثاء
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج١١٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ١٧٣/٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
 توريد تروس حالالت 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

 قطاع المشتريات 

٣١ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو % ٥

 ٢٦/٥/٢٠١٥ الثالثاء
 )المظروف الفنى(

  )نفس العنوان(

 ج٣٣٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ٥٠٠٠/١٢٢٦مناقصة عامة رقم 
 توريد محمص سمسم 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

 قطاع المشتريات 

٣٢ 

 
 د موردينـ قي

تاريخ ال
والمصدر

موعد لتقديم آخر  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 

 ن الماليينوقطاع األعمال للعامي
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
 اإلدارة العامة للمشتريات والعقود

  شارع سيدى المتولى٩
 ٣٩٣٥٧٢٦ – ٣٩٣٥٧٢٧: ت

 ٣٩٣٦٢٨٩: ف

١ 
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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 – كيماويات صناعية وخامات انتاج –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 –بانواعها خراطيم 
 ضواغط – معدات وقطع غيار ثقيلة طلمبات –تبريد 
 )الخ..هواء 
قطع غيار سيارات بنزين (مجموعة إدارة النقل ) ٤(بند 

 ) اطارات كاوتش– بطاريات – لساتر – ديزل –
 أجهزة –مهمات وقاية (مجموعة متنوعات ) ٦(بند 

 أدوات –ت نظافة  أدوا– معدات اطفاء –تكييف 
 )صحية

 مجموعة المقاوالت ) ٧(بند 
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
 ) المطلوبة يرفق بها المستندات

  للكيماويات المتخصصة–شركة أبو زعبل 
  القليوبية–أبي زعبل 

 ٢٦٢٦٥٠٦٠ – ٢٦٢٦٥٠٥٨: ت
 ٢٦٢٦٥٠٣٦ – ٢٦٢٦٥٠٣٥: ف

٢ 

 
 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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ALARM 
 اريخت HOTعالن عن المناقصة فى إليانات اب

مسلسل لجلسةا لتاريخا العدد
 علنةملجهة الا لموضــــوعا

   أآتوبر٦ جهاز تنمية مدینة ت النظافةتورید إحتياجات الجهاز من أدوا عملية  ٣ / ٢٥ ٢٠٧١ ١٩  ٤ / ٢٦

 شرآة مطاحن مصر الوسطى إلخ... مصعد نقل بضائع ذات مواصفات خدمة شاقة لمطحنى٢عملية تورید وترآيب وإختبار وتسليم وصيانة عدد  ٣ / ٢٥ ٢٠٧١ ٤٧  ٤ / ٢٦

  وزارة اإلسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجدیدة ل التشغيل والصيانة بأجهزة المدنألعما)  شفط–نافورى ( سيارات مدمجة ٨ تورید عدد عملية ٢ / ٢٦ ٢٠٧٢ ٢  ٤ / ٢٦

  الصحى بالجيزةاإلدارة العامة للصرف   جهاز قياس تصرف لمحطة رفع البدرشين٢تورید وترآيب عدد عملية  ٢ / ٢٦ ٢٠٧٢ ١٦  ٤ / ٢٦

 شرآة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء بمحطة آهرباء سيدى آریر ) آراسى المراوح(الیات عملية تورید مهمات لزوم صيانة الغ ٣ / ٢٩ ٢٠٧٣ ٢  ٤ / ٢٦

 لمحطات الحاویات الدولية  شرآة األسكندریة إلخ... رصات مستعمل أو مجدد وسنة الصنع ال٥ طن إرتفاع ٤٥ ونش تليسكوبي حمولة ٦تورید  T/E/6عملية  ٤ /  ٣ ٢٠٧٥ ١٦  ٤ / ٢٦

 لمحطات الحاویات الدولية  شرآة األسكندریة إلخ... قدم مستعمل أو مجدد وسنة الصنع ال٤٠ جرار مزواد بمقطورة تتسع لحاویات ١٦تورید  T/E/7عملية  ٤ /  ٣ ٢٠٧٥ ١٧  ٤ / ٢٦

  بدرهيئة المجتمعات العمرانية الجدیدة جهاز تنمية مدینة  إلخ...ونيةاألولى أعمال آهروميكانيكية والكترفئة التصنيف (تنفيذ شبكة آهرباء بيت الوطن بالمدینة عملية  ٤ / ٧ ٢٠٧٧ ١٠  ٤ / ٢٦

  بنك مصر إحالل ورفع آفاءة لوحات الجهد المتوسط والمنخفض بمبنى رشديعملية  ٤ / ٨ ٢٠٧٧ ١٨  ٤ / ٢٦

 وزارة النقل هيئة ميناء دمياط  إلخ... وتطویر ورفع آفاءة١٢و ١١ و١٠ و٩إستكمال شبكة مياه األمطار لمدخل األرصفة الشرقية أرقام عملية  ٤ / ٨ ٢٠٧٧ ٢١  ٤ / ٢٦

 جامعة حلوان   آولدیر لزوم إدارة وآليات الجامعة٣١ممارسة تورید عدد  ٤ / ٩ ٢٠٧٨ ٧  ٤ / ٢٦

  الجوىشرآة ميناء القاهرة ممارسة تورید االحتياجات السنویة من الزیوت إلدارة النقل الميكانيكي ٤ / ١٠ ٢٠٧٨ ١٨  ٤ / ٢٦

 وزارة الدولة لشئون البحث المعهد القومى للقياس والمعایرة إلخ...یتم اإلطالع على قيمة التأمين اإلبتدائى لكل بند من(عملية تورید األجهزة الخاصة بمعمل القياسات الحراریة  ٤ / ١٠ ٢٠٧٨ ٢٨  ٤ / ٢٦

 يران المدنى وزارة الط توريد مستلزمات نقاشةعملية  ٤ / ١٢ ٢٠٧٩ ١  ٤ / ٢٦

 شركة القناة لتوزيع الكهرباء  XLPEف مسلح عزل . ك١٢/٢٠ جهد ٢مم١٥٠٠×١توريد كابل ألومنيوم قطاع عملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ١٥  ٤ / ٢٦

  أآتوبر ٦ جهاز تنمية مدینة تورید إحتياجات الجهاز من الزیوتعملية  ٣ / ٢٥ ٢٠٧١ ٢٠  ٤ / ٢٧

 شرآة أسكندریة للبترول  طن٥٠تورید ونش حمولة  عملية ٢ / ٢٦ ٢٠٧٢ ١٣  ٤ / ٢٧

 شرآة البتروآيماویات المصریة  عملية تورید برج غسيل غاز الكلور ٢ / ٢٦ ٢٠٧٢ ٢٤  ٤ / ٢٧

 شرآة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء تورید عدد مختلقة لمحطة آهرباء أبوقير الجدیدة عملية  ٣ / ٢٩ ٢٠٧٣ ٣  ٤ / ٢٧

 الشرآة المصریة إلنتاج األمصال واللقاحات واألدویة  عملية صيانة المولدات ٤ / ٢ ٢٠٧٥ ١٠  ٤ / ٢٧

  السياحية ١قریة مينا  ٢م٦٠٠ عملية تورید وترآيب ترتان لملعب آرة القدم بمساحة  ٤ / ٢ ٢٠٧٥ ١٣  ٤ / ٢٧

  مصلحة الضرائب UPS جهاز حفظ الطاقة ٢تورید عدد  عملية ٤ / ٥ ٢٠٧٦ ٧  ٤ / ٢٧

 شرآة شمال الدلتا لتوزیع الكهرباء تورید لوحات فصل تحت الحمل عملية ٤ / ٦ ٢٠٧٦ ١٧  ٤ / ٢٧

 الهيئة القومية لسكك حدید مصر  وزارة النقل إلخ....إحالل وتجدید وتعلية أسوار وإنشاء أبراج"األعمال التكميلية لتطویر سقيفة العربات بورش الزقازیق  ٤ / ٦ ٢٠٧٦ ٣٠  ٤ / ٢٧
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  الشرآة المصریة لكبس القطن-وزارة اإلستثمار   طن٣ ونش شوآة بالحضان حمولة ٢تورید عدد عملية  ٤ / ٧ ٢٠٧٧ ١٣  ٤ / ٢٧

 اإلستاد الریاضى دیریة الشباب والریاضةممحافظة المنوفية  إلخ...تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة الدوریة لكل من حمام السباحة الجدید والصالة المغطاة باإلستاد الریاضى ٤ / ٨ ٢٠٧٧ ٢٠  ٤ / ٢٧

 شرآة أبو زعبل للكيماویات المتخصصة القليوبية عملية إصالح وصيانة آالرك بالشرآة ٤ / ٨ ٢٠٧٧ ٢٨  ٤ / ٢٧

 شرآة ميناء القاهرة الجوى  موتور آهربائى بوحدات التكييف المرآزي ١٠٠ممارسة تورید عدد  ٤ / ١٠ ٢٠٧٨ ١٩  ٤ / ٢٧

 وزارة الدولة لشئون البحث المعهد القومى للقياس والمعایرة عملية إنشاء غرفة لزوم ترآيب ميزان مقارنة والخاص بمعمل الكتلة ٤ / ١٠ ٢٠٧٨ ٢٩  ٤ / ٢٧

  ى األسكندریةشرآة صرف صح إحالل وتجدید الدرابزین المعدنى والمشایات ودهان العوامات بمحطة معالجة الهانوفيل عملية ٤ / ١١ ٢٠٧٨ ٣٣  ٤ / ٢٧

 وزارة الطيران المدنى  توريد مستلزمات نجارةعملية  ٤ / ١٢ ٢٠٧٩ ٢  ٤ / ٢٧

 وزارة الطيران المدنى  ممارسة توريد وتركيب ماكينة باب أتوماتيكى منزلق ٤ / ١٢ ٢٠٧٩ ٣  ٤ / ٢٧

 شركة القناة لتوزيع الكهرباء  XLPEف مسلح عزل . ك١٨/٣٠ جهد ٢مم٤٠٠×٣ توريد كابل الومنيوم قطاع عملية ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ١٦  ٤ / ٢٧

 شركة القناة لتوزيع الكهرباءة XLPEف مسلح عزل . ك١٢/٢٠ جهد ٢مم٣٠٠×٣توريد كابل الومنيوم قطاع عملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ١٧  ٤ / ٢٧

  البحيرة لتوزيع الكهرباءشركة  توريد كابالت ألومنيوم جهد منخفض مسلحة قطاعات مختلفةعملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٢٤  ٤ / ٢٧

 شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مصر توريد كابالت جهد متوسطعملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٢٥  ٤ / ٢٧

 ویة الكيما شرآة النصر لألسمدة والصناعات إلخ...Complete Boiler for steam generating plant with all Accessories ١إستيراد عدد  ٣ / ١٨ ٢٠٦٨ ٤٤  ٤ / ٢٨

 وزارة اإلسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجدیدة  سيارات مجهزة تسليك نافورى ألعمال التشغيل والصيانة بأجهزة المدن٥ تورید عدد عملية ٢ / ٢٦ ٢٠٧٢ ٣  ٤ / ٢٨

 شرآة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء إلخ...طة آهرباءتحدیث منظومة التحكم فى إشعال الغالیات وتحدیث آروت حساسات اللهب للغالیات بمح ٣ / ٢٩ ٢٠٧٣ ٤  ٤ / ٢٨

 الشرآة المصریة لالتصاالت إلخ...إحالل وتورید وترآيب لوحات وآابالت بنظام اإلطار التعاقدى لمدة عام واعملية تسليم مفتاح قابلةعملية  ٤ /  ١ ٢٠٧٤ ١٧  ٤ / ٢٨

 الشرآة المصریة اإلدارة وتشغيل المترو - وزارة النقل م العمرة الجسمية لقطارات المترو بالخط الثانيتورید قطع غيار القطایر لزوعملية  ٤ / ٢ ٢٠٧٥ ١  ٤ / ٢٨

 الهيئة القومية لسكك حدید مصر وزارة النقل ١١٧٦٢ عملية إصالح وتجهيز أنظمة قياس فحص السكة والمرآبة على العربة رقم  ٤ / ٤ ٢٠٧٥ ٣٤  ٤ / ٢٨

  مصلحة الضرائب الصيانة الدوریة لبعض مصاعد المصلحة مليةع ٤ / ٥ ٢٠٧٦ ٨  ٤ / ٢٨

 شرآة شمال الدلتا لتوزیع الكهرباء تورید لمبات ليد عملية ٤ / ٦ ٢٠٧٦ ١٨  ٤ / ٢٨

 شرآة مياة الشرب والصرف الصحى بقنا تورید جيبولتات زهر ومستلزمات شبكات الشرآة عملية  ٤ / ٩ ٢٠٧٨ ١  ٤ / ٢٨

 شرآة ميناء القاهرة الجوى تورید زیوت لزوم المعدات الثقيلة وسيارات اإلطفاء  عملية  ٤ / ١٠ ٢٠٧٨ ٢٠  ٤ / ٢٨

 شرآة صرف صحى األسكندریة  لمحطة التنقية الغربية ipsإحالل وتجدید وتدعيم نظام الهيكل المعدنى لمحطة الرفع الرئيسية بنظام  عملية ٤ / ١١ ٢٠٧٨ ٣٤  ٤ / ٢٨

 هيئة النقل العام بالقاهرة  طن للهيئة ٥ آالرك ١٢عملية تورید عدد  ٤ / ١١ ٢٠٧٨ ٣٥  ٤ / ٢٨

 شركة القناة لتوزيع الكهرباء PVC مسلح عزل ٢مم٩٥+١٨٥×٣توريد كابل ألومنيوم جهد منخفض قطاع عملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ١٨  ٤ / ٢٨

 شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ود ومواسير حديد أسP.V.Cتوريد مواسير عملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٢٦  ٤ / ٢٨

 شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء توريد كوس باى سيتاليكعملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٢٧  ٤ / ٢٨
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  هرباءشرآة القاهرة إلنتاج الك إلخ...تصميم وتورید وترآيب وتشغيل نظام مراقبة بالكاميرات لمحطات آهرباء شمال القاهرة شمال الجيزة ٢ / ٢٦ ٢٠٦٠ ٤  ٤ / ٢٩

  اتحاد نقابات المهن الطبيةالجمعية التعاونية للبناء ألعضاء إلخ... عمارة بمشروع إسكان األطباء١٣ مصعد آهربائي بالعمارات السكنية وعددها ٢٦تورید وترآيب عدد  ٣ / ٢٤ ٢٠٧١ ٣  ٤ / ٢٩

 اإلتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء  رأعمال األمن والحراسة لمقر اإلتحاد بمدینة نصعملية  ٣ / ٢٩ ٢٠٧٣ ١  ٤ / ٢٩

 شرآة شمال الدلتا لتوزیع الكهرباء تورید مبينات جهد بالعصا عملية ٤ / ٦ ٢٠٧٦ ١٩  ٤ / ٢٩

 الهيئة القومية لسكك حدید مصر وزارة النقل تورید فالتر خاصة بعربات القوى عملية ٤ / ٦ ٢٠٧٦ ٣٣  ٤ / ٢٩

 الهيئة العامة للمرآز الثقافى دار األوبرا المصریة  للهيئة DMXتورید جهاز آنترول ارسة مم ٤ / ٨ ٢٠٧٧ ٢٣  ٤ / ٢٩

 بنى سویف اإلدارةشرآة مياه الشرب والصرف الصحي ب  أسطوانة آلور سعة واحد طن٤٠تورید عدد  عملية ٤ / ٩ ٢٠٧٨ ٢  ٤ / ٢٩

 الصناعية والتعدینية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات إلخ... الحریق لغرفة التحكم والمحوالت ومخزن قطع الغيار بميناءتنفيذ أعمال منظومة التأمين ضد أخطار ٤ / ٩ ٢٠٧٨ ٩  ٤ / ٢٩

  حى بشمال وجنوب سيناءشرآة مياه الشرب والصرف الص إلخ... مجهز على٣م٣٠ مجهزة بفنطاس مياه ستانلس ستيل سعة ٦×٤ سيارة رأس ترتال ١٠عملية تورید عدد  ٤ / ١٠ ٢٠٧٨ ٢٤  ٤ / ٢٩

 شركة القناة لتوزيع الكهرباء ٢مم١٥٠/٢٥توريد موصالت الومنيوم غير معزولة مقواة بالصلب قطاع عملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ١٩  ٤ / ٢٩

 شركة القناة لتوزيع الكهرباء XLPE عزل ٢مم٣٥×١توريد موصالت الومنيوم معزولة قطع عملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٢٠  ٤ / ٢٩

 شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء LEDتوريد كشافات عملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٢٨  ٤  /٢٩

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة  لمنطقة البدرشينUPVCإحالل وتجديد مواسير مياه الشرب  عملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٢٩  ٤ / ٢٩

 شركة مطاحن ومخابز األسكندرية  ومسننةVتوريد سيور كاوتش حرف عملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٣٦  ٤ / ٢٩

  أآتوبر ٦ جهاز تنمية مدینة إلخ... ميدان مجمع– ميدان الحصرى –ميدان جهينة : أعمال صيانة إشارات المرور الضوئية باألماآن االتيةعملية  ٣ / ٢٥ ٢٠٧١ ٢١  ٤ / ٣٠

 الصناعات التكاملية شرآة السكر و عملية تورید ونش هيدروليكى ٣ / ٢٥ ٢٠٧١ ٤٤  ٤ / ٣٠

 وزارة اإلسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجدیدة  سيارة مجهزة بكباش هيدروليكي ألعمال التشغيل والصيانة بأجهزة المدن١ تورید عدد عملية ٢ / ٢٦ ٢٠٧٢ ٤  ٤ / ٣٠

 األزهر الشریف  عملية تورید وترآيب شبكة إنذار وإطفاء للحریق بمكتبة األزهر ٤ / ٨ ٢٠٧٧ ٣٠  ٤ / ٣٠

 الجمعية التعاونية للبناء واإلسكان للعاملين بمحكمة استئناف  إلخ... بأرض سوق الجملة القدیم٥٦ والعمارة رفم ٥ مصعد آهربائى للعمارة رقم ٢عمل وترآيب عدد  عملية  ٤ / ٩ ٢٠٧٨ ١٠  ٤ / ٣٠

 الصحى بالشرقية شركة مياه الشرب والصرف إلخ...و يتمم هذا االعالن الئحة المشتريات  الحمر٨ العمدة توريد وتركيب رافع بوستر مياه كوبرى كفر ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٦  ٤ / ٣٠

  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إحالل وتجديد مواسير مياه الشرب لمدينة العياطعملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٣٠  ٤ / ٣٠

 شركة مطاحن ومخابز األسكندرية   شبك ماسورة استيم–مم ٦مم ألواح استانلس ٩٠ خامات مسبك وشبك حديد ترمسيون توريدعملية  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٣٧  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 
 


