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HOT INFORMATION SERVICE your business information guide 

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

  جنيها مصريا٤٥٠ اإلشتراك السنوي – تصدر األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع –) هوت إنفورميشن(ة للمعلومات  المنظومة المصري– تغطية شاملة المناقصات القطاع – قطاع األغذية -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 
١٥هـ ص 

U1 ٤/٥/٢٠١٥اإلثنين  ج١٠,٠٠٠ 
  ظ١الساعة 

 )المظروف الفنى(
 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )واننفس العن(

 لعملية ٨/٢٠١٥عامة مزايدة 
  ٣استغالل وادارة منفذ الوجبات السريعة رقم 

 food court متر بمنطقة  الـ ٤×٥بمساحة 

 نادى الجزيرة الرياضى
  شارع سرايا الجزيرة١٥

١ 

١٩/٤ 
 ٩ج ص 

U1 ج يستكمل الى ١,٠٣٠
 عند الرسو % ٥

 ٨/٥/٢٠١٥اإلثنين 
 )المظروف الفني(

  )نفس العنوان (

 ج٥٠
 )نفس العنوان(

 مزايدة عامة لعملية 
 إستغالل بوفيهات ديوان عام الوزارة 

 وزارة التموين والتجارة الداخلية 
 اإلدارة العامة للشئون المالية 

 إدارة المشتريات 
  القاهرة – شارع القصر العينى ٩٩
  ٢٣٩٣٢٧٥٦ – ٢٧٩٤٩٣٥٨: ت

٢ 

٢٠/٤ 
٢٣ صخـ 

U1 يستكمل إلى ج١,٠٣٠ 
 عند الرسو% ٥

 ٨/٥/٢٠١٥اإلثنين 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٥٠
 )نفس العنوان(

 عامة لعمليةمزايدة 
 إستغالل بوفيهات ديوان عام الوزارة 

 وزارة التموين والتجارة الداخلية
 اإلدارة العامة للشئون المالية

 إدارة المشتريات
  القاهرة– شارع القصر العيني ٩٩

٣ 

 
 د موردينـ قي

تاريخ ال
المصدرو

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
التجاريين للقطاعين العام والخاص وكذلك الوكالء 
 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

 العقوداإلدارة العامة للمشتريات و
  شارع سيدى المتولى٩
 ٣٩٣٥٧٢٦ – ٣٩٣٥٧٢٧: ت

 ٣٩٣٦٢٨٩: ف

١ 



HOT information Voice: 3716 4521 - 3717 3174 – 3716 5171 – Fax: 3330 5508 - E-mail: hot@hot-information.net 
HOT information GSM: 010 2333 8610 - 010 2333 8612 – 010 2333 8614 - Food Supply & Catering Sector (FOD2082) page 2/4 

ALARM 
 HOTعالن عن المناقصة فى إليانات اب

 لجلسةا اريخت
مسلسل لتاريخا العدد

 علنةملجهة الا لموضــــوعا
 جامعة أسوان مستشفى أسوان الجامعى ممارسة توريد أغذية ٣ / ١٠ ٢٠٦٥ ٣  ٤ / ٢٦

 شركة السكر والصناعات التكاملية   عملية توريد زيوت عطرية إلنتاج المركزات ٣ / ٢٥ ٢٠٧١ ٣٢  ٤ / ٢٦

  الزراعىلإلصالحالعامة الجمعية التعاونية   طن كسب فول صويا٣٥٠ممارسة توريد  ٤ /  ١ ٢٠٧٤ ٢  ٤ / ٢٦

 جامعة طنطا  طا توريد األغذية الالزمة لمطاعم المدن الجامعية بطنعملية  ٤ / ٥ ٢٠٧٦ ٢  ٤ / ٢٦

 محافظة األقصر مديرية األقصر التعليمية  إلخ...الوجبة الجافة المكيسة لتالميذ مدارس وفصول التربية الخاصة) ٢(وجبة مطهية وجافة ) ١(عملية توريد  ٤ / ٦ ٢٠٧٦ ٦  ٤ / ٢٦

  المنصورةجامعة مزايدة تأجير مطعم وكافتيريا نادى النيل بالمنصورة ٤ / ١٠ ٢٠٧٨ ٥  ٤ / ٢٦

 الجمعية المشتركة لإلصالح الزراعى ممارسة توريد إضافات أعالف لصيدلية النور البيطرية بدكرنس ٤ / ١١ ٢٠٧٨ ٧  ٤ / ٢٦

 السكرالهيئة العامة للمعاهد التعليمية المعهد ألمراض   عملية توريد الوجبات المطهية والساخنة والجافة للمرضى والعاملين ٤ / ١١ ٢٠٧٨ ٩  ٤ / ٢٦

 شركة مصر للطيران للخدمات الجوية  عملية توريد البقالة المستوردة ٣ / ١٩ ٢٠٦٩ ٨  ٤ / ٢٧

  الشركة المصرية للمطارات إلخ... كافيتريا للمترددين بالموقع٢ مشغل لتجهيز وتقديم خدمة األغذية والمشروبات لعدد ١مزايدة إختيار عدد  ٣ / ٢٥ ٢٠٧١ ٢١  ٤ / ٢٧

 هيئة النقل العام بالقاهرة  مزايدة تأجير بوفيه بمحطة أتوبيس الهايكستب لمدة ثالث سنوات ٣ / ٢٨ ٢٠٧٢ ٢٣  ٤ / ٢٧

 الجمعية التعاونية المشتركة لإلصالح الزراعى  مليون بيضة١٥ ألف كتكوت إناث بياض عمر يوم أبيض وبنى على دفعات لمحطة إنتاج ٦٠عملية توريد  ٤ / ٨ ٢٠٧٧ ٤  ٤ / ٢٧

 الشركة المصرية لإلتصاالت إلخ... كافيتريا٢٢مزايدة تأجير الكافيتريات الموجودة بمبانى الشركات مجموعة المصرية لإلتصاالت وعددها  ٤ / ٩ ٢٠٧٨ ١  ٤ / ٢٧

 شركة مصر للطيران للخدمات الجوية  إلخ... مللى فى عبوات٥٠٠مللى و٣٥٠مللى الى ٢٥٠ملى ومن ٢٠٠عملية توريد عصائر متنوعة واحد لتر و ٣ / ١٩ ٢٠٦٩ ٩  ٤ / ٢٨

 شركة مصر للطيران للخدمات الجوية   أونز بالغطاء وبدون٢,٥عملية توريد صناديق بالستيك وبالتات وكرسى بالستيك بظهر وعلبة صوص درسينج  ٣ / ١٩ ٢٠٦٩ ١٠  ٤ / ٢٨

 الشركة المصرية للمطارات إلخ... كافيتريا للعاملين ببارك١مة األغذية والمشروبات لعدد  مشغل لتجهيز وتقديم خد١مزايدة اختيار عدد  ٣ / ٢٥ ٢٠٧١ ٢٢  ٤ / ٢٨

 محافظة كفر الشيخ مدينة مصيف بلطيم  مزايدة تأجير محالت وأكشاك ٤ / ٥ ٢٠٧٦ ١  ٤ / ٢٨

 نادى مدينة رشيد مزايدة تأجير بوفيه النادى ٤ / ١٣ ٢٠٧٩ ٢  ٤ / ٢٨

 نادى مدينة رشيد مزايدة تأجير الكافتيريا الخارجية ٤ / ١٣ ٢٠٧٩ ٣  ٤ / ٢٨

 شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية إلخ...و  منفذ بيع على الشاطىء الرملى٢مزايدة نشاط الكافيتريا وبيع الوجبات الخفيفة والمشتريات من خالل  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ١  ٤ / ٢٨

 شركة مصر للطيران للخدمات الجوية  ارةعملية توريد العط ٣ / ١٩ ٢٠٦٩ ١١  ٤ / ٢٩

 شركة مصر للطيران للخدمات الجوية عملية توريد بسكويت بأنواعه وكورن فليكس وباكوات تمر منزوع النوى ٣ / ١٩ ٢٠٦٩ ١٢  ٤ / ٢٩

  الزراعىلإلصالحالعامة الجمعية التعاونية   طن أذرة صفراء٢٣٠٠ممارسة توريد  ٤ /  ١ ٢٠٧٤ ٣  ٤ / ٢٩

 المجمع الصناعى" إيسترن كومبانى"الشركة الشرقية  عملية توريد مياه معدنية ٤ / ٦ ٢٠٧٦ ٥  ٤ / ٢٩
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 المجمع الصناعى" إيسترن كومبانى"الشركة الشرقية  عملية توريد مياه معدنية ٤ / ٧ ٢٠٧٧ ١  ٤ / ٢٩

 شركة البتروكيماويات المصرية إإلخ... النقطة األرضية بالدخيلة–ملين بمواقع الشركة العامرية تأجير بوفيهات الشركة لتقديم الخدمات للعا مزايدة ٤ / ٨ ٢٠٧٧ ٢  ٤ / ٢٩

 شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية  )  ب–أ ( منفذ على الشاطىء ٢مزايدة نشاط الكافيتريات وبيع الوجبات الخفيفة والمشتريات من خالل  ٤ / ١٤ ٢٠٨٠ ٢  ٤ / ٢٩

 الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى  مزاد تأجير سوق أبشواى العمومى لتجارة الماشية ٤ / ١٥ ٢٠٨٠ ٣  ٤ / ٢٩

 الوحدة المحلية لمدينة الجيزة  مزايدة تأجير كافيتريا بموقف الفيوم أسفل كوبرى الدائرى ٤ / ١٧ ٢٠٨١ ١٢  ٤ / ٢٩

 الوحدة المحلية لمدينة الجيزة  بوفيه شرطة المرافق) ٢(ثالث بمجمع المصالح الحكومية مزايدة تأجير بوفيه الدور ال ٤ / ١٧ ٢٠٨١ ١٣  ٤ / ٢٩

 شركة مصر للطيران للخدمات الجوية  وخالفه ... - كتف – سن – رقبة – ريش ضانى - كندوز–بتلو "عملية توريد لحوم مستوردة مشفاه مجمدة  ٣ / ١٩ ٢٠٦٩ ١٣  ٤ / ٣٠

 شركة مصر للطيران للخدمات الجوية  جرام وشاى أخضر وبنكهات متنوعة٩ جرام و ٢عملية توريد شاى فاخر  ٣ / ١٩ ٢٠٦٩ ١٤  ٤ / ٣٠
 

 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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 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 
 


