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 :بدراسة الجزء الخامس ستكون قادرا على  
 

   بناء تصور عن الطلب المتوقع خالل الفترة القادمة
   توجيه رجال المبيعات إلى جهات محددة
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  والمطلوب فيها إنشاء أو إستكمال إنشاء مستشفيات٢٠١٠مناقصات عام 
 م الجهة المعلنة موضوع المناقصة تاريخ الجلسة

  لعملية عامة ممارسة 21/01/2010
  الكهربائية باألعمال" ب "مبنى صيانةإستكمال  

 األزهر جامعة مستشفى
 1  اتالمشتري إدارة -دمياط الجديدة 

  لعمليةعامة مناقصة 24/01/2010
 )أعمال مقاوالت( القبطى المستشفى وترميم تطوير

 ) تقدم العطاءات داخل مظروفين فنى ومالى(

 بالقاهرة العالجية المؤسسة
 كورنيش النيل الملك الصالح اإلدارة.  ش٩٨٩

 العالجيةالمركزية للمشتريات بالمؤسسة 
 ٢٣٦٤٤٥٠٣-٢٣٦٨٩٠٣٣:ت - ومستشفياتها

2 

  عامة لعملية مناقصة 31/01/2010
 –غسيل كلوى (ترميم وتطوير مستشفى حميات بنها 

) مبنى األطفال أعتيادى وكهرباء– السويتش -إستقبال 

  بنها ومركز المحلية لمدينة الوحدة
  مجلس مدينة بنها–العقود والمشتريات 

 ٣٢٥٢٧٤٧/٠١٣ -٣٢٥٠١١٧: ت
3 

 ية لعملعامة مناقصة 10/02/2010
  بسوهاجالحميات وتطوير مستشفى ترميم

 )  فنى ومالىمظروفينتقدم العطاءات داخل (

 لحى شرق المحلية الوحدة – سوهاج محافظة
  قسم العقود والمشتريات بالوحدة–سوهاج 

 ٢٣٩٠٣١٣/٠٩٥: ت
4 

  لعملية عامة مناقصة 16/02/2010
 إنشاء مبنى خدمات المستشفى الجامعى 

  ثالثون شهرا  العمليةمدة تنفيذ وبمقر الجامعة بقنا 

  العقود بقناإدارة – جنوب الوادى جامعة
 5 ٥٢١١٢٨٠/٠٩٦: ت

  عامة لعمليةمناقصة 07/03/2010
  مبنى مستشفى المطرية المركزىإستكمال

  مركز ومدينة المطريةرئاسة – الدقهلية محافظة
 6 ٧٧٥٤٣٥٠/٠٥٠ :ت

  لعمليةعامة ممارسة 14/03/2010
 ديث مستشفى الرمد وتحترميم

  الجامعيةالمستشفيات – طنطا جامعة
 7 ٣٣٥٩٢٤٢/٠٤٠-٣٣٥٩٢٤١: ت

  عامة لعمليةمناقصة 27/03/2010
   وتطوير قسم الحروق والتجميلصيانة

مدير عام المستشفى فى . د.تقدم العطاءات باسم أ(
 )مظروفين فنى ومالى

  المشترياتإدارة الحسين الجامعى مستشفى
 ٢٥١٢٩٤٦١: ت

8 

  لعملية ١٢٣/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة مناقصة 27/03/2010
الصيانةمناقصات أعمال رفع الكفاءة والصيانة  : تاسعا

 الطبى بالمعادى شاملة قطع الغيار للمجمع  –الدورية 

  مدينة نصر – المسلحة التعينات للقوات إدارة
  خلف الحديقة الدولية–حى الزهور 
 ٢٤٠١٦٠٤٤: ت

9 

 من خالل فرز سجالت قواعد البيانات الخاصة بمناقصات قطاع المقاوالت
  ٢٠١٠أمكن حصر المنشآت التى طرحت عطاءات إنشائها عام 

 طبية و العلمية والتى ترتبط بقطاع األجهزة ال
 )فى المتوسط(و التى من المتوقع أن يتم تنفيذها فى مدة عام 

 
 معنى ذلك أن هذه المنشآت على وشك طرح مناقصات تجهيزها 

 لذلك يمكننا أن نتوقع بنسبة آبيرة أن الجهات التالية
  و التى طرحت المناقصات المذآورة بعد

  لها على وشك طرح مناقصات توريد المعدات الالزمة
 

 رئاسة مرآز المطرية بمحافظة الدقهلية و التى طرحتها ٦فمثال المناقصة رقم 
 : و التى آان موضوعها٢٠١٠من عام مارس وآان تاريخ جلسة فض مظاريفها خالل شهر 

 إستكمال مبنى مستشفى المطرية المرآزى
نشائه و عليه فإنه من المتوقع أن يكون هذا المنشأ قد تم أو اقترب اإلنتهاء من أعمال ا

 يمكننا توقع طرح مناقصة تجهيزة باألجهزة الطبية الالزمة له قريبا
 

 بنفس هذا المنهج فإنه برصد مناقصات اإلنشاءات الخاصة بالمستشفيات 
 و المستشفيات القروية و المراآز الطبية و الوحدات الصحية و الكليات و مراآز البحوث

لعاملة فى األجهزة الطبية و العلمية و المعملية و المدارس و المعاهد يمكن للشرآات ا
 و المعامل و الوسائل التعليمية بناء تصور لجزء من الطلب المتوقع خالل الفترة القادمة 

 باإلستعانة بالمناقصات الموجودة بهذه الجزء
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  لعملية ١٢٤/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة اقصةمن 27/03/2010
الصيانةمناقصات أعمال رفع الكفاءة والصيانة  : تاسعا

الدورية للمجمع الطبى بكوبرى القبة شاملة قطع الغيار 

  مدينة نصر – المسلحة التعينات للقوات إدارة
  خلف الحديقة الدولية–حى الزهور 
 ٢٤٠١٦٠٤٤: ت

10 

:  لعملية تاسعا١٢٥/٢٠١٠/٢٠١١  رقمعامة مناقصة 28/03/2010
مناقصات أعمال رفع الكفاءة والصيانة وتدبير قطع 

  الدورية الصيانة -غيار 
 لمستشفى الجالء للعائالت شاملة قطع الغيار 

  مدينة نصر – المسلحة التعينات للقوات إدارة
  خلف الحديقة الدولية–حى الزهور 
 11 ٢٤٠١٦٠٤٤: ت

:  لعملية تاسعا١٢٦/٢٠١٠/٢٠١١قم  رعامة مناقصة 28/03/2010
مناقصات أعمال رفع الكفاءة والصيانة وتدبير قطع 

  الدورية الصيانة -غيار 
 قطع الغيار شاملةلمستشفى الحلمية للعظام والتكميل 

  مدينة نصر – المسلحة التعينات للقوات إدارة
  خلف الحديقة الدولية–حى الزهور 
 12 ٢٤٠١٦٠٤٤: ت

: لعملية تاسعا١٢٧/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة قصةمنا 28/03/2010
مناقصات أعمال رفع الكفاءة والصيانة وتدبير قطع 

  الدورية الصيانة -غيار 
 لمستشفى غمره العسكرى شاملة قطع الغيار 

  مدينة نصر – المسلحة التعينات للقوات إدارة
  خلف الحديقة الدولية–حى الزهور 
 13 ٢٤٠١٦٠٤٤: ت

:  لعملية تاسعا١٢٨/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة صةمناق 28/03/2010
مناقصات أعمال رفع الكفاءة والصيانة وتدبير قطع 

  الدورية الصيانة -غيار 
  قطع الغيار شاملةلمستشفى مصر الجديدة   

  مدينة نصر – المسلحة التعينات للقوات إدارة
  خلف الحديقة الدولية–حى الزهور 
 14 ٢٤٠١٦٠٤٤: ت

: لعملية تاسعا١٢٩/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة صةمناق 28/03/2010
مناقصات أعمال رفع الكفاءة والصيانة وتدبير قطع 

  الدورية الصيانة -غيار 
  قطع الغيار شاملةلمستشفى القوات الجوية  

  مدينة نصر – المسلحة التعينات للقوات إدارة
  خلف الحديقة الدولية–حى الزهور 
 15 ٢٤٠١٦٠٤٤: ت

: لعملية تاسعا١٣٠/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة قصةمنا 28/03/2010
 مناقصات أعمال رفع الكفاءة والصيانة 

  الدورية الصيانة -وتدبير قطع غيار 
  قطع الغيار شاملةلمركز تأهيل العجوزة 

  مدينة نصر – المسلحة التعينات للقوات إدارة
  خلف الحديقة الدولية–حى الزهور 
 16 ٢٤٠١٦٠٤٤: ت

: لعملية تاسعا١٣١/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة صةمناق 28/03/2010
مناقصات أعمال رفع الكفاءة والصيانة وتدبير قطع 

  الدورية الصيانة -غيار 
  قطع الغيار شاملةلمستشفى العسكرى باألسكندرية 

  مدينة نصر – المسلحة التعينات للقوات إدارة
  خلف الحديقة الدولية–حى الزهور 
 17 ٢٤٠١٦٠٤٤: ت

: لعملية تاسعا١٣٢/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة مناقصة 28/03/2010
مناقصات أعمال رفع الكفاءة والصيانة وتدبير قطع 

  الدورية الصيانة -غيار 
 لمستشفى األيطالى شاملة قطع الغيار 

  مدينة نصر – المسلحة التعينات للقوات إدارة
  خلف الحديقة الدولية–حى الزهور 
 18 ٢٤٠١٦٠٤٤: ت

: لعملية تاسعا١٣٣/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم قصةمنا 28/03/2010
 وتدبير قطع والصيانةمناقصات أعمال رفع الكفاءة 

  الصيانة الدورية -غيار 
 لمستشفى احمد جالل شاملة قطع الغيار

  مدينة نصر – المسلحة التعينات للقوات إدارة
  خلف الحديقة الدولية–حى الزهور 
 19 ٢٤٠١٦٠٤٤: ت

 امة لعملية عمناقصة 12/05/2010
 )مقاوالت( وحدة جراحة التجميل والحروق تطوير

  الجامعىالزهراء مستشفى – األزهر جامعة
  والمشتريات العقود إدارة

 ٢٦٨٣٧٥٢٢ -٢٦٨٣٧٤٩٥: ت
20 

  عامة لعملية مناقصة 18/05/2010
  وصيانة مستشفى مطاى المركزىترميم

  االسكان والمرافقمديرية – المنيا محافظة
 21 ٢٣٦٣٣٧٤/٠٨٦: ت

  لعملية أعمال صلب وتدعيم عامة ممارسة 03/06/2010
  االقتصادىبمبنى األعمدة  وترميم

  والمعاهد التعليميةللمستشفيات العامة الهيئة
 يوليو ٢٦.  ش٤١ –مستشفى الجالء التعليمى 

 ٢٥٧٩٣٨٣٩ -٢٥٧٩٣٨٢٩: ت-القاهرة 
22 
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  عامة لعملية مناقصة 06/06/2010
 النخاعيم وحدتى الكبد وزرع أعمال صيانة وترم

على أال تقل (بمستشفى المنيل الجامعى التخصصى  
 داخل مظروفين فنى العطاءاتعن الفئة السادسة وتقدم 

ومالى ولن يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة 
 )  العملياتلكل االبتدائىبالتأمين 

 إدارة التوريدات – القاهرة جامعة مستشفيات
  بمبنى اإلدارة الهندسية للصيانة والمقاوالت

  بمستشفى المنيل الجامعىالمخازنإدارة 
 23 ٢٣٦٣٤٣٣٨: ت

  لعملية عامة مناقصة 08/06/2010
أعمال صيانة وترميم وحدة الرعاية المركزة بمستشفى 

 والصحية االعتيادية "االعمالامراض الباطنة 
 وإنذاروالكهربائية والتكييف وشبكة الغازات الطبية 

 عن الفئة السادسة تقلعلى أال (االطفاء اآللى الحريق و
علما  بإنه سيتم تقديم العروض بطريقة النقاط والحد 

وتقدم العطاءات داخل مظروفين % ٧٠ للقبولاألدنى 
 ) فنى ومالى

 إدارة التوريدات – القاهرة جامعة مستشفيات
 للصيانة والمقاوالت بمبنى اإلدارة الهندسية 

  المنيل الجامعى بمستشفىالمخازنإدارة 
 ٢٣٦٣٤٣٣٨: ت

24 

  لعملية عامة مناقصة 10/06/2010
  وتوليد نساء" ١٠" وترميم قسم صيانةأعمال  

على أال تقل عن الفئة السادسة وتقدم العطاءات داخل (
 )  فنىمظروفين

 إدارة التوريدات – القاهرة جامعة مستشفيات
 للصيانة والمقاوالت بمبنى اإلدارة الهندسية 

  بمستشفى المنيل الجامعىالمخازنرة إدا
 ٢٣٦٣٤٣٣٨: ت

25 

  لعملية عامة مناقصة 10/07/2010
 للعام المالى المركزة للعنايةترميم وتطوير كامل  

 داخل مظروفين فنى العطاءاتتقدم  (٢٠١٠/٢٠١١
ومالى ويشمل المظروف الفنى التأمين االبتدائى ويشمل

 ) ط المالية المالى قوائم االسعار والشروالمظروف

  إدارة الشئون المالية-  بنها الجامعية مستشفيات
 ٣٢٢٨٦٣٠/٠١٣ -٣٢٢٠٢٦٠ :ت

26 

  عامة لعمليةمناقصة 22/07/2010
  وتطوير مبنى مستشفى دار إسماعيلصيانة

 )تقدم العطاءات فى مظروفين فنى ومالى(

 العقود – غرب حى – األسكندرية محافظة
 27    ٤٨٤٢٩٨١/٠٣: ت-والمشتريات 

  لعملية١/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 25/07/2010
 الصحى إنشاء مبنى مستشفى بنها للتأمين إستكمال

تقدم العطاءات داخل مظروفين مغلقين فنى ومالى (
على أن تكون الشركة المتقدمة ال تقل فئتها عن الفئة 

 )الرابعة

  فرع القليوبية – الصحى للتأمين العامة الهيئة
 نة شبرا الخيمة خلف مجلس مدي

 28 ٤٤٤٦٢٩٥٨: ت

  لعملية١ عامة رقم مناقصة 01/08/2010
  وتطوير مستشفى المصح البحرىترميم

  إدارة المشترياتالمناخ حى – بورسعيد محافظة
  ديسمبر٢٣. إدارة المخازن بالحى ش

 ٣٢٣٥٩٩٨/٠٦٦ :ت
29 

  عامة لعملية مناقصة 09/08/2010
 – المركزىغنايم ترميم وتجديد وتدعيم مستشفى ال

  )أعمال تخصصية(محافظة أسيوط 
بين مقاولى القطاعين وتقدم العطاءات داخل مظروفين (

 الفنى به اصل شهادة البيانات والمظروففنى ومالى 
الصادرة من االتحاد المصرى وكذا صورة كافة 

الشروط الخاصة بالعملية ) المقاول( الشركة مستندات
 بانه ال يجوز تجزئة لما ع –بشرط اال تخالف القانون 

 )بنود المقايسة ويستبعد اى عطاء مخالف لذلك

  االسكان إدارة العقودمديرية – أسيوط محافظة
 ٢٣٢٢٧٥٦/٠٨٨ :ت

30 

 لعملية) ٤( رقم عامة ممارسة 12/08/2010
 الجناح وتجديد بعض األقسام بالدور األرضى إحالل

تقدم ( غرف  ٦الداخلى للعمليات الجراحية عدد 
 ) مدير المستشفى/ د.لعطاءات بإسم السيد أا

  العينى التعليمى الجديد كلية الطبقصر مستشفى
 الهندسيةجامعة القاهرة إدارة المشتريات العامة 

 31  ٢٣٦٣٠٦١٨ -٢٣٦٢٢٧٦٢: ت

  عامة لعملية مناقصة 15/08/2010
 المركزىتطوير وترميم مستشفى المحمودية 

 )  والخاصالعامبين مقاولى قطاع األعمال (

  الشئون الصحية مديرية – البحيرة محافظة
  إدارة التموين الطبى –بدمنهور 

 ٣٣١٨٧٦٥/٠٤٥ – ٣٣١٨٤٥٨: ت
32 
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  لعمليةعامة مناقصة 16/08/2010
  المركزى البارود وترميم مستشفى إيتاى تطوير

  الشئون الصحية مديرية – البحيرة محافظة
 33  إدارة التموين الطبى –بدمنهور 

 لعملية عامة مناقصة 17/08/2010
  المركزى وترميم مستشفى شبرا خيت تطوير

  الشئون الصحية مديرية – البحيرة محافظة
 34  إدارة التموين الطبى –بدمنهور 

  عامة لعمليةمناقصة 29/08/2010
  وترميم مستشفى حميات كفر الدوارتطوير

  الشئون الصحية مديرية – البحيرة محافظة
 35  إدارة التموين الطبى –بدمنهور 

  عامة لعملية مناقصة 30/08/2010
  وترميم مستشفى حميات دمنهورتطوير

  الشئون الصحية مديرية – البحيرة محافظة
 36  إدارة التموين الطبى –بدمنهور 

 لعملية صيانة٢٠١٠/٢٠١١ للعام المالى عامة مناقصة 16/09/2010
شعة التشخيصية  األبقسموترميم وحدة خدمة المرضى 

  القاهرةجامعة مستشفيات
  للصيانة والمقاوالتوالمقاوالتإدارة التوريدات 

  ٢٣٦٣٤٣٣٨:ت -مبنى اإلدارة الهندسية 
37 

  عامة لعمليةمناقصة 28/09/2010
  مستشفى الشهيد عبد المنعم رياضإنشاء

  سيالة أوالد نصير بسوهاجبشارع
 )ىتقدم العطاءات فى مظروفين فنى ومال(

  غرب مدينة سوهاج حى – سوهاج محافظة
 العقود والمشتريات 

38 

  عامة لعمليةمناقصة 03/10/2010
  وتطوير قسم األشعةصيانة

 فى مظروفين فنى ومالى وسريان العطاءاتتقدم (
 من فتح المظاريف شهور ٣ عن يقلالعطاءات ال 

 )الفنية

  مستشفى الحسين الجامعى– األزهر جامعة
  ٢٥١٢٩٤٦١: تليفاكس -ريات إدارة المشت

39 

  لعمليةعامة مناقصة 04/10/2010
  عيادات الرمد إنشاء

 للمستشفيات والمعاهد التعليمية  العامة الهيبئة
 إدارة المشتريات - المطرية التعليمى مستشفى

  القاهرة – شارع طه قنديل ميدان المطرية ٧
   ٢٢٥٠٠٦٨٧ -٢٢٥٠٠٦٢٣: ت

40 

 امة لعملية عمناقصة 13/10/2010
  وعزل عيادات السمع تطوير
  المنشاوى العام بالغربية بمستشفى

 وعمليةتقدم العطاءات داخل مظروفين فنى ومالى (
التطوير والعزل لمقاولين أصحاب الشعبة االولى 

 الفئة الخامسة التخصصيةتخصص األعمال التكميلية 
والفئات االعلى طبقا للنموذج الصادر من اتحاد البناء 

 )  العملياتلكل المصرى التشييدو

  لألمانة العامةالمركزية اإلدارة – الصحة وزارة
 مجلس الشعب.  ش٣إدارة العقود والمشتريات 

 المبنى االدارى القديم بوزارة الصحةالثانىالدور 
 ٢٧٩٢٣١١٧: ت

41 

  لعمليةعامة مناقصة 14/10/2010
  كفر الشيخ بمستشفى السمع وعزل عيادات تطوير

  الشيخ كفرام بمحافظة الع

  لألمانة العامةالمركزية اإلدارة – الصحة وزارة
 42 مجلس الشعب.  ش٣إدارة العقود والمشتريات 

  عامة لعملية مناقصة 17/10/2010
 مصربمستشفىمشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية 

 القديمة للدور األرضى واألول
 )ومالىتقدم العطاءات داخل مظروفين فنى (

 بالقاهرة العالجية المؤسسة
  الملك الصالح -كورنيش النيل .  ش٩٨٩

  العالجيةبالمؤسسةاإلدارة المركزية للمشتريات 
 ٢٣٦٤٤٥٠٣-٢٣٦٨٩٠٣٣: ومستشفياتها ت

43 

  لعمليةعامة مناقصة 17/10/2010
 السمع وعزل عيادات تطوير

  السويسبمحافظة   السويس العامبمستشفى

 ة المركزية لألمانة العامة اإلدار– الصحة وزارة
 إدارة العقود والمشتريات

 الدور الثانى  - الشعبمجلس .  ش٣
44 

  لعمليةعامة مناقصة 18/10/2010
 السمع وعزل عيادات تطوير
  سوهاج العام بسوهاج بمستشفى

  اإلدارة المركزية لألمانة العامة– الصحة وزارة
 إدارة العقود والمشتريات

 الدور الثانى  - الشعبمجلس .  ش٣
45 
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  لعملية١/٢٠١٠ عامة رقم مناقصة 19/10/2010
 التعليمى مبنى لجهاز المعجل الخطى بالمستشفى إنشاء

بين مقاولى القطاع العام والخاص المتخصصة فى هذا(
 المصرى لمقاولى التشيد باإلتحادالمجال والمسجلين 

أعمال المبانى ) ١(والبناء فى التخصصات اآلتية 
أعمال تكميلية ) ٣(أعمال األساسات ) ٢ (لةالمتكام

 هذه وجميع  الكهروميكيانيكةاألعمال ) ٤(تخصصية 
التخصصات فئات مناسبة وتقدم العطاءات فى 

 والتامي نقدا أو بشيك مقبول الدفعومالىمظروفين فنى 
شهور ٤أو بخطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى 

ه  شهور والمظروف المالى ب٣وسريان العطاء 
 مقدم العطاءيراهااألسعار وأى إشتراطات مالية أحرى 

بشرط مطابقتها ألحكام القانون سالف الذكر وعلى أن 
 ) إسم العملية ورقمهاالمظروفينيكون كال 

  السويسقناه جامعة
 اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن

  ٤,٥ الكيلو –إدارة الجامعة اإلسماعيلية 

46 

  لعمليةةعام مناقصة 19/10/2010
   السمع وعزل عيادات تطوير
  الشرقية االحرار العام بمحافظة بمستشفى

  اإلدارة المركزية لألمانة العامة– الصحة وزارة
 إدارة العقود والمشتريات

 الدور الثانى  - الشعبمجلس .  ش٣
47 

  عامة لعملية مناقصة 26/10/2010
 إستكمال إنشاء جناح مستشفى 

 الشهداء /ركزى م المالناعورةزواية 
 والخاصبين مقاولى وشركات قطاع األعمال العام ( 

والمقيدين باإلتحاد والمصنفين فى مجال األعمال وتقدم 
 )العطاءات فى مظروفين فنى ومالى

 مديرية اإلسكان والمرافق إدارة– المنوفية محافظة
  شبين الكوم ش محمود شاهين–العقود 

  ٢٢٦٨٣٤٦/٠٤٨: ت
48 

  عامة لعمليةمناقصة 27/10/2010
   مستشفى الحميات بنى سويفتطوير

  بنى سويفومدينة المحلية لمركز الوحدة
 49 ٢٣٢٣٥٩٤/٠٨٢: ت

  لعملية عامة مناقصة 31/10/2010
 تطوير مستشفى اتليت 

  الشئون الصحية بأسوان مديرية
 50  الدماس بركة

  لعملية عامة مناقصة 31/10/2010
 ام تطوير مستشفى ادفو الع

  الشئون الصحية بأسوان مديرية
 51  الدماس بركة

  لعملية عامة مناقصة 31/10/2010
 تطوير مستشفى حميات ادفو 

  الشئون الصحية بأسوان مديرية
 52  الدماس بركة

  عامة لعمليةمناقصة 01/11/2010
  ء وصيانة مبنى النساتطوير

) الجامعى( الشعرية باب مستشفى – األزهر جامعة
 ة المشتريات إدار

 ٢٥٨٩٥٦٢٠ -٢٥٨٩٥٥٨٥: ت
53 

  عامة لعملية مناقصة 21/11/2010
  التخصصىإنشاء مبنى توسعات مستشفى الباطنة 

 ٢٠١٠/٢٠١١للعام المالى 

  المنصورة جامعة
 54  التخصصىمستشفى الباطنة 

  لعمليةعامة مناقصة 23/11/2010
  الجامعة بقنابفرع مبنى المعجل الخطى إنشاء
 تنفيذ العملية اثنا عشر شهرا  وتقدم العطاءات  ومدة
 فنى ومالى ويحتوى المظروف الفنى مظروفينداخل 

 على يحتوىعلى التأمين االبتدائى والمظروف المالى 
) االسعار واى شروط مالية تؤثر على قيمة العطاء

  العقود بقنا إدارة – جنوب الوادى جامعة
 ٥٢١١٢٨٠/٠٩٦: ت

55 

  عامة لعملية صةمناق 23/11/2010
 المرضى وغرفترميم غرف العمليات بالدور الثانى 

باالقسام الداخلية والكهرباء والصرف الصحى 
  الجديدبمستشفى المنصورة العام 

  االسكان والمرافقمديرية – الدقهلية محافظة
 ٢٣٣٢٠٧٣/٠٥٠: ت

56 
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  لعملية١ رقم عامة مناقصة 28/11/2010
  الخارجيةالعيادات وتطوير مبنى ترميم

  المركزى أطفيح بمستشفى

  الصحية الشئون مديرية – حلوان محافظة
  مستشفى الحميات بحلوان –التموين الطبى 
 ٢٥٥٦١٥٣٠: ت

57 

  لعملية٢٠١٠/٢٠١١ عامة للعام المالى مناقصة 29/11/2010
  وصيانة مستشفى الحميات بالداخلةترميم

   شهرا١٥ تنفيذ العملية ومدة

  الجديد الوادىمحافظة
  العقود–مديرية اإلسكان اإلدارة المالية 

 ٧٩٢١٦٥٩/٠٩٢ -٧٩٢٠٧٦٠ :ت
58 

  لعملية عامة مناقصة 14/12/2010
  الكبرىبالمحلة الحميات مستشفىترميم 

 )  فنى ومالىمظروفينتقدم العطاءات داخل (

  الكبرى المحلة مركز ومدينة رئاسة
 إدارة المشتريات بالوحدة 

 ٢٢٣٣٢٦٦/٠٤٠– ٢٢٣٣٢٦٤: ت
59 

  لعملية  ١/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 22/12/2010
 وملحقاته وإنشاء مبنى مستشفى الطب البيطرى تنفيذ

  وذلك بأرض الجامعة الجديد بالكوامل
 شهرا وتسحب كراسة الشروط ١٨ العمليةمدة تنفيذ (

 عامأمين / وألبومات الرسومات بأسم السيد األستاذ
قود باإلدارة المركزية بالجامعة الجامعة من إدارة الع

 ومتشابهة لألعمال مماثلةمع تقديم سابقة أعمال 
 )المطروحة فى نوعها وقيمتها وحجمها

  إدارة العقود– سوهاج جامعة
  ٢٥٤٧ داخلى ٤٦٠٩٣٠١/٠٩٣: ت

  ٠٩٣٤٦١٢٢٩٢: ف

60 

 لعملية ) ١٠( رقم عامة ممارسة 26/12/2010
 كبة  عمليات الحوادث والرترميماتأعمال 

 "  تخصصيةأعمال" 

 المنصورة جامعة مستشفيات
61 

  لعمليةعامة مناقصة 27/12/2010
 سويف مستشفى الرمد ببنى تطوير

 العطاءات وتقدمبين مقاولى القطاع العام والخاص (
 ) داخل مظروفين فنى ومالى

  بنى سويفومدينة المحلية بمركز الوحدة
 ٢٣٢٣٥٩٤/٠٨٢: ت

62 

   AS- WP-01امة رقم  عمناقصة 02/01/2011
  إنشاء مستشفى عصفور التخصصى لمشروع

 أكبر مستشفى للحروق بالعالم 
  أكبر مستشفى للقلب بالشرق األوسط وثالث

  فدانا ١٤ومقام على مساحة 

  والتجارة والتشيد للمقاوالت الفتح
  هليوبوليس – شارع عبد العزيز فهمى ٥

 63  ٢٦٣٣٧٤٤٣:  ف٢٢٤٠٢٧١١: ت

  عامة لعملية مناقصة 09/01/2011
 )مقاوالت(تطوير قسم االطفال 

 ) المتخصصة من القطاعينالشركاتبين (

  الجامعىالزهراء مستشفى – االزهر جامعة
 إدارة العقود والمشتريات 

 ٢٦٨٣٧٥٢٢ -٢٦٨٣٧٤٩٥: ت
64 

  لعملية٧/٢٠١٠ عامة رقم مناقصة 09/01/2011
  وصيانة المستشفى العام بمطروحترميمات

 ) التصنيف السابعة أعمال مبانىفئة(

  االسكان والمرافقمديرية – مطروح محافظة
 65 ٤٩٤٧٠٧١/٠٤٦ -٤٩٣٢٢٧٧: ت

  لعملية٧/٢٠١٠ رقم عامة مناقصة 09/01/2011
 النساء والتوليد بمطروح مستشفى وصيانة ترميمات

  االسكان والمرافقمديرية – مطروح محافظة
 66 ٤٩٤٧٠٧١/٠٤٦ -٤٩٣٢٢٧٧: ت

  لعملية٧/٢٠١٠ رقم عامة مناقصة 10/01/2011
  االطفال بمطروح مستشفى وصيانة ترميمات

  االسكان والمرافقمديرية – مطروح محافظة
 67 ٤٩٤٧٠٧١/٠٤٦ -٤٩٣٢٢٧٧: ت

  عامة لعمليةمناقصة 12/01/2011
  وترميمات وتجهيزات بمستشفى ملوى العامصيانة

 منيا مديرة اإلسكان والمرافق بال– المنيا محافظة
 68 مجمع المصالح الحكومية  

 لعملية عامة مناقصة 12/01/2011
  العام وصيانة مستشفى مغاغة ترميم

  مديرة اإلسكان والمرافق بالمنيا– المنيا محافظة
 69 مجمع المصالح الحكومية  
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  والمطلوب فيها إنشاء أو إستكمال إنشاء مراكز طبية٢٠١٠مناقصات عام 

 م الجهة المعلنة وضوع المناقصةم تاريخ الجلسة

  عامة لعمليةمناقصة 17/01/2010
  وتطوير المركز الطبى ببنهاترميم

  لمدينة ومركز بنها المحلية الوحدة
 العقود والمشتريات

 ٣٢٥٢٧٤٧/٠١٣ -٣٢٥٠١١٧: ت
1 

  عامة لعملية مناقصة 09/03/2010
  مطافىإنشاء مبنى وحدة إسعاف ووحدة 

  امية بحى غرب شبرا الخيمةبشارع الترعة البيج

 الخيمة غرب شبرا حى
 إدارة العقود والمشتريات 

 ٤٤٤٤١٠٤٥ -٤٤٤٤٠٥٤٠: ت
2 

  لعملية٥ رقم عامة مناقصة 21/03/2010
 مطاوى ، سمالوط، العدوة،  :الجديدة العيادات تشطيب

 ٢٠٠٩/٢٠١٠ العام المالى عن قرقاصأبو 
ن  ومالى بيفنىتقدم العطاءات داخل مظروفين (

 ) الشركات المتخصصة فى هذا المجال 

  الصحى فرع المنيا للتأمين العامة الهيئة
 مستشفى المبرة بالمنيا

 3 ٢٣٦٣٠٧٧/٠٨٦ :ت

  لعملية عامة مناقصة 09/05/2010
 مصر الجديدة إلى طالبات بالمدينة)  أ(تحويل المبنى 
 وتبليط بعض المساحات حول الطبىمبنى للعزل 

) اءات داخل مظروفين فنى ومالىتقدم العط(المبنى  

 العامة للمشتريات اإلدارة – عين شمس جامعة
  اإلدارة العامة –مخزن الجامعة الرئيسى 

  االدارى الجديد خلف بالمبنىللمشتريات 
 ٢٦٨٥٤٣٣١:ت -قصر الزعفران بالعباسية 

4 

  لعملية عامة مناقصة 25/05/2010
 إنشاء مركز اإلغاثة بدمياط 

 لمقاولىلين المقيدين باالتحاد المصرى بين المقاو(
التشييد والبناء وتقدم العطاءات داخل مظروفين مغلقين 

 الفنى على التأمين المظروففنى ومالى ويشمل 
المؤقت و أصل البرنامج الزمنى وطريقة التنفيذ وبيان 

 المواد والمعدات وبيان بالكوادر الفنية وكافة مصادر
 ) الفنىالمستندات المكملة للمظروف 

  والمرافق االسكان مديرية – دمياط محافظة
 التحرير مجمع المصالح الحكومية . بدمياط ش

 ٣٢٢٧٨٨/٠٥٧: ت

5 

  لعمليةعامة مناقصة 04/06/2010
 بحلوان أعمال بالمركز الطبى تنفيذ

 االستشارىتطلب الكراسة من المكتب الفنى  (
 ) بورسعيد.  ش٥٧٦ 

 حلوان  بالدسوقية البرهامية الجمعية
 ٢٥٥٦٩٤٢٧: ت–محافظة حلوان 

6 

  عامة لعمليةمناقصة 13/06/2010
 زئبق إدارة المخلفات الخطرة المحتوية على مشروع

  االسكان والمرافقمديرية – األسكندرية محافظة
 فيكتور عمانويل . العقود والمشتريات ش

 ٤٢٦٦٣٠٠/٠٣ -٤٢٦٤٣٠٠:ت -بسموحة 
7 

 ة لعمليعامة مناقصة 15/06/2010
  بناصر وصيانة المركز الطبى ترميم

  مركز ومدينة رئاسة – بنى سويف محافظة
  العقود والمشتريات -ناصر 

 ٥٨٢٠٤٨٢/٠٨٢ -٥٨٢٠٤٤٩: ت
8 

  عامة لعمليةمناقصة 20/06/2010
  وإحالل بنك دم بنهاتطوير

 يكون تصنيف المقاول مقدم العطاء من أنعلى (
  )اصحاب الفئة السادسة أعمال تكميلية

  لألمانة العامةالمركزية اإلدارة – الصحة وزارة
مجلس الشعب.  ش٣ –إدارة العقود والمشتريات 

 المبنى االدارى القديم بوزارة الصحة الثانىالدور 
 ٢٧٩٢٣١١٧ :ت

9 

  لعمليةعامة مناقصة 20/06/2010
  الشيخ وإحالل بنك دم كفر تطوير

 ) الفئة السادسة أعمال تكميلية(

  لألمانة العامةالمركزية اإلدارة –ة  الصحوزارة
مجلس الشعب.  ش٣ –إدارة العقود والمشتريات 

 المبنى االدارى القديم بوزارة الصحة الثانىالدور 
10 

  لعملية١/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة مناقصة 29/08/2010
  أول بمركز طبى النبين دور تعلية

  رئاسة مدينة التبين – حلوان محافظة
 11  مايو ١٥ مدينة – المالية إدارة الشئون

  لعملية عامة مناقصة 19/09/2010
  الناصرية–إستكمال مجمع خدمات سعود 

 مجمع خدمات صحية منشأة بشارة 

  مركز الحسينية رئاسة – الشرقية محافظة
 إدارة العقود والمشتريات 

 ٣٢٢١٥٠١/٠٥٥ -٣٢٢١٥٠٢: ت
12 
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  لعمليةعامة مناقصة 23/09/2010
  أسعاف بناويط  وحدةإنشاء

 لمركز المراغةالمحلية الوحدة – سوهاج محافظة
 13 إدارة العقود والمشتريات

  عامة لعمليةمناقصة 30/09/2010
  المركز الطبى بالحى الثالث بالمدينة إستكمال

 للمقاولين فئة التصنيف باألتحادبين الشركات المسجلة (
الى الخامسة أعمال مبانى وتقدم فى مظروفين فنى وم

 )رئيس الجهاز/ بإسم السيد المهندسمغلقين

 وزارة األسكان والمرافق والتنمية العمرانية
 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

 جهاز تنمية مدينة بدر
  طريق القاهرة السويس الصحراوى٤٦ك 

  ٢٨٦٤٠١٢٣ -٢٨٦٤٠١٢٢: ت

14 

  عامة لعملية مزايدة 05/10/2010
 عيوبدة لتصحيح إنشاء وتشغيل وإستغالل وح

 )تقدم العطاءات فى مظاريف مغلقة(األبصار 

المتخصصة الطبية  المراكز إمانة – الصحة وزاة
 15  للعيون روض الفرجالقومىالمركز 

 لعملية عامة مناقصة 17/10/2010
  مبنى إدارة مكافحة العدوى تطوير

  اإلدارة المركزية لألمانة العامة– الصحة وزارة
 المشترياتإدارة العقود و

  الدور الثانى – الشعبمجلس .  ش٣
16 

  لعمليةعامة مناقصة 01/12/2010
  مطروح بنك الدم بمرسى تطوير

تقدم العطاءات داخل مظروفين فنى ومالى وفئة (
 ) تكميليةالتصنيف الفئة السادسة أعمال 

  لألمانة العامةالمركزية اإلدارة – الصحة وزارة
 مجلس الشعب.  ش٣إدارة العقود والمشتريات 

 المبنى االدارى القديم بوزارة الصحة الثانىالدور 
 ٢٧٩٢٣١١٧: ت

17 

 
 

  والمطلوب فيها إنشاء أو إستكمال إنشاء وحدات صحية٢٠١٠مناقصات عام 

 م الجهة المعلنة موضوع المناقصة تاريخ الجلسة

  عامة لعملية مناقصة 17/01/2010
  والطفولةرة  الخدمات المتكاملة لألسمجمع أنشاء

عرب جهينة مركز شبين القناطر هيكل خرسانى لزوم 
  واألول علوى فقطاألرضىالجناح القبلى الدور 

  مديرية اإلسكان والمرافق– القليوبية محافظة
 ٣٢٢٥٧٧٤/٠١٣ -٣٢٢٢٦٨٤: ت

1 

  لعملية عامة مناقصة 03/03/2010
إستكمال وحدة طب األسرة بناحية ميت على مركز 

 )  مبانى متكاملالسادسةلفئة ا(المنصورة 

  االسكان والمرافقمديرية – الدقهلية محافظة
 2 ٢٣٣٢٠٧٣/٠٥٠: ت

  عامة لعمليةمناقصة 26/04/2010
  الوحدة الصحية بكفر الشموت ترميم

 بنها العقود ومركز المحلية لمدينة الوحدة
٣٢٥٢٧٤٧/٠١٣ -٣٢٥٠١١٧: ت -والمشتريات  3 

 ملية  عامة لعمناقصة 05/05/2010
  المرأة والطفولة بالشلوفةمجمعإنشاء  

  الجناين بالسويس حى
 4 ٣٤٦١٠٤٥/٠٦٢: ت

  لعملية ٦ رقم عامة مناقصة 01/08/2010
 إستكمال إنشاء وحدة صحة المرأة 

  الشرقيةبنجع عبد الرسول بجهينة 

  لمركز المحلية الوحدة – سوهاج محافظة
 5  إدارة العقود والمشتريات–ومدينة جهينة 

  لعملية١/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 01/09/2010
  وحدة صحية متطورة بوادى الكرك بفيرانإنشاء

  المحلية الوحدة – جنوب سيناء محافظة
 6  إدارة الشئون المالية–لمركز ومدينة أبورديس 

  لعمليةعامة مناقصة 06/09/2010
  والطفولةلألسرة مجمع خدمات متكاملة إنشاء

  القناطر مركز شبين  جهينةبعرب

  مديرية اإلسكان والمرافق– القليوبية محافظة
 7  ٣٢٢٥٧٧٤/٠١٣ -٣٢٢٢٦٨٤: ت
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  لعملية ٦/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 14/10/2010
 التعاون بين إطارفى ( وحدة صحية ١٤٧ عددتطوير  

الهيئة ووزارة الصحة وطبقا للبروتوكول الموقع بينهما 
من المقر الرئيسى أو مقار  الشروط الكراسةوتطلب 

 قابلة والمناقصةالهيئة بالمحافظات المطروح بها 
للتجزئة حتى مستوى كل وحدة صحية ويشترط فى 

 على االقل حتى المستوى الذى مصنفاالمتقدم أن يكون 
 إتحاديناسب قيمة االعمال المتقدم عنها طبقا  لتصنيف 

بالمحافظة دائممقاولى التشييد والبناء وأن يكون له مقر 
 )المتقدم عنها

 حسن مأمون.  شالتعليمية العامة لألبنية الهيئة
٢٤٧٢٤٧٦٣: ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦: مدينة نصر ت

 طريق السادات مدينة ناصر–مقر الهيئة بأسوان 
 خلف إستاد أسوان الرياضى

8 

  عامة لعملية إصالح وصيانةمناقصة 31/10/2010
 : وحدات صحية وبيانها كما يلى٧ عدد
  تطوير وحدة إسعاف كوم امبو) ١(

تقدم العطاءات داخل مظروفين فنى ومالى ويشترط (
من يتقدم ان يرفق بالمظروف الفنى اصل شهادة 

 على ان يكون مصنفا على المقاولينالبيانات من إتحاد 
 األعمالاالقل حتى المستوى الذى يناسب قيمة 

 للتجزئة على مستوى الوحدة الصحية قابلةوالمناقصة 
 )العمليات لكلواحدة ال

  الشئون الصحية بأسوان مديرية
  الدماس بركة

9 

  ٧ لعملية إصالح وصيانة عدد عامة مناقصة 31/10/2010
 :وحدات صحية وبيانها كما يلى

 تطوير اإلدارة الصحية بكوم امبو ) ٢(

  الشئون الصحية بأسوان مديرية
 10  الدماس بركة

  ٧صالح وصيانة عدد  لعملية إعامة مناقصة 31/10/2010
 :وحدات صحية وبيانها كما يلى

 تطوير مكتب صحة اول باسوان ) ٤(

  الشئون الصحية بأسوان مديرية
 11  الدماس بركة

  ٧ لعملية إصالح وصيانة عدد عامة مناقصة 31/10/2010
 :وحدات صحية وبيانها كما يلى

 تطوير الوحدة الصحية بوادى العرب ) ٥(

 حية بأسوان  الشئون الصمديرية
 12  الدماس بركة

  لعمليةعامة مناقصة 02/11/2010
  سويف  ببنى وصيانة مكتب الصحة تطوير

  الغمراوى للمركز الطبى التابعة

  بنى سويفومدينة المحلية لمركز الوحدة
 13 ٢٣٢٣٥٩٤/٠٨٢: ت

  لعملية عامة مناقصة 26/12/2010
  بالشلوفة والطفولة األمومةإستكمال مبنى 
 "  ثانيةحلةمر"

  الجناين حى
 14 ٣٤٦١٠٤٥/٠٦٢: ت

 
  والمطلوب فيها إنشاء أو إستكمال إنشاء مراكز بحوث٢٠١٠مناقصات عام 

 م الجهة المعلنة موضوع المناقصة تاريخ الجلسة

 مناقصة عامة لعملية 09/03/2010
 ببنى سويف الزراعية جسيمة لمبنى التجارب عمرة

  الزراعيةالبحوث مركز
 رة المركزية اإلدا

 لشئون المحطات والتجارب الزراعية 
1 

  لعملية ١٩/٢٠٠٩/٢٠١٠ رقم عامة مناقصة 10/04/2010
  مخمرات متخصصة وحدةإنشاء 

بمشروع إنشاء وتوطين الوحدة التجريبية التطبيقية 
 والمتعددة األغراض للتكنولوجيا الحيوية المتكاملة

 والهندسة الوراثية 

  العامة للمشترياتدارةاإل – المنصورة جامعة
  داخل الحرم الجامعى– والمخازن 

 2 ٢٣٩٧٠٥٥/٠٥٠-٢٢٦٠٦٧٢ :ت

  لعملية عامة مناقصة 11/04/2010
 إنشاء ملحق لفرع معهد بحوث صحة الحيوان 

 بمدينة بنها ) دور أرضى(

  اإلسكان والمرافقمديرية – القليوبية محافظة
 3 ٣٢٢٥٧٧٤/٠١٣ -٣٢٢٢٦٨٤ :ت
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  لعمليةعامة مارسةم 05/05/2010
   الصناعية دور أعلى مبنى التجارب نصف تعلية

التحرير ( البحوث شارع – القومى للبحوث المركز
٣٣٣٥٧٨٩٧ -٣٣٣٥٣٤٩٨:  الدقى ت–) سابقا 4 

  لعملية ٣٥/٢٠٠٩/٢٠١٠ رقم عامة ممارسة 24/05/2010
 مركز التدريب والبحوث بعمارة التوفير بالقللى تطوير
 )ات فى مظروفين فنى ومالىتقدم العطاء(

  قطاع اإلحتياجات – القومية للبريد الهيئة
  ميدان العتبة –الدور األول 

 ٢٣٥٩٦٣١٦ -٢٣٥٨٢١٨٥: ت
5 

  عامة لعملية مناقصة 27/05/2010
 ) البدرومحتى أعمدة (تنفيذ المرحلة األولى 
 لألغذية اإلقليمى بالمركزإلنشاء المبنى الخاص  

 الدفعلتأمين نقدا  أو بشيك مقبول ويسدد ا( واألعالف 
أو بموجب خطاب ضمان بنكى غير مشروط باسم 

 الكيماوية للتحاليلالمعمل المصرى الدانماركى 
 )والبيولوجية

  المركز االقليمى – الزراعية البحوث مركز
 جامعة القاهرة .  ش٩ –لألغذية واألعالف 

 ٣٧٧٤٦٨٣٧:ت -الجيزة 
6 

 ملية  عامة لعمناقصة 31/05/2010
  S.PF مبنىتنفيذ عملية إعداد وتجهيز  

   لقاح إنفلونزا لطيورإلنتاج
بين الشركات والمقاولين المسجلين لدى اإلتحاد (

 والبناء الفئة الخامسة أعمال التشيدالمصرى لمقاولى 
 األقل علىمتكاملة والفئة الرابعة أعمال كهروميكانيكية 
لتعقيم وتقدم وله سابقة خبرة فى إنشاء معامل عالية ا

 ) فنى ومالىمظروفينالعطاءات فى 

  البحوث الزراعية مركز – الزراعة وزارة
معهد بحوث األمصال واللقاحات البيطرية العباسية

  بجوار مستشفى الصدر– البيضاءالسكة 
 ٢٣٤٢٦٥٤٧ -٢٣٤٢٣٩٧٤ :ت

7 

  لعملية عامة مناقصة 13/06/2010
ارات بمديريةإنشاء مركز التلقيح الصناعى ومجمع االد

  بدمياطالطب البيطرى 
بين المقاولين المقيدين باالتحاد وتقدم داخل مظروفين (

 يحتوى على التأمين الفنىفنى ومالى والمظروف 
المؤقت وأصل البرنامج الزمنى وطريقة التنفيذ وبيان 

 )  المواد والمعدات وبيان بالكوادر الفنيةمصادر

 لمرافق  وااالسكان مديرية – دمياط محافظة
 التحرير .  ش-مجمع المصالح الحكومية 

 ٣٢٢٧٨٨/٠٥٧: ت
8 

 لعملية إنشاء المبنى الخاص بالمركز عامة مناقصة 26/07/2010
 عالف بميناء دمياط األغذية ولألاالقليمى 

 التأمين نقدا  أو بشيك مقبول الدفع أو بموجب ويسدد
 المعمل باسمخطاب ضمان بنكى غير مشروط 

اركى للتحاليل الكيماوية والبيولوجية المصرى الدنم

  المركز االقليمى – الزراعية البحوث مركز
 جامعة القاهرة .  ش٩ –لألغذية واألعالف 

 9 ٣٧٧٤٦٨٣٧:ت -الجيزة 

  عامة لعمليةمناقصة 15/09/2010
  جسيمة بالدور األرضىعمرة

  البحوث الزراعية بالمطاعنةالمحطة لمبنى

  الزراعيةالبحوث مركز
 دارة المركزية لشئون المحطات والتجارباإل

  ٣٥٦٨١٦٥٦ -٣٥٦٨١٥٨١: ت –الزراعية 
10 

  لعمليةعامة مناقصة 19/09/2010
 عمرة جسيمة لمبنى إدارة تجارب الزراعية 

 ببيال بكفر الشيخ 

  الزراعيةالبحوث مركز
 اإلدارة المركزية لشئون المحطات 

 والتجارب الزراعية 
11 

  لعمليةعامة مناقصة 21/10/2010
 تجارب وبحوث بوحدة وتطوير المحلب االلى ترميم

 مناالنتاج الحيوانى بطوخ طنبشا التابعة للكلية 
 كامل االجزاء٦×٢محلب آلى -٢ األعمال المدنية  -١

 يعمل بنظام – نقطة حليب ١٢ بالشاسيهوالمكونات 
 اوتوماتيكياكامل التحكم االلى لزوم تسجيل انتاج اللبن 

 والمعاينةلعطاءات داخل مظروفين فنى ومالى  تقدم ا(
 ) بمقر وحدة طوخ طنبشا 

  جامعة المنوفية– الزراعة كلية
 قاعة االجتماعات بكلية الزراعة بشبين الكوم 

  والمخازن بكلية الزراعة المشترياتإدارة 
 بشبين الكوم 

  ٢٢٢٢١٧٠/٠٤٨ -٢٣١٧٥٣٣: ت
  طنبشاوحدة طوخ 

 رية الزراعى طريق مصر اسكند٦٧الكيلو 
  المنوفية -بركة السبع 

12 

  لعملية عامة مناقصة 28/11/2010
 ) العلوم الزراعية(ترميم مبنى البيولوجى 

 بالمركز القومى للبحوث 

  البحوثشارع – القومى للبحوث المركز
 13 ٣٣٣٥٧٨٩٧ -٣٣٣٥٣٤٩٨: ت
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  عامة لعمليةمناقصة 20/12/2010
  مبنى دور أرضى تجارب السويسإنشاء

يشترط أن يكون المقاول الرئيسى أو اإلستشارى (
 )مصرى الجنسية

  الزراعيةالبحوث مركز
 اإلدارة المركزية لشئون المحطات والتجارب

 14  الجيزة – الجامعة شارع ٩ –الزراعية 

  لعملية٢/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 10/01/2011
  – مطروح بمرسى ثالث محطات زالزل  إنشاء

   وادى النطرون–برج العرب 
والشركاتبين مقاولى أعمال القطاعين العام والخاص (

 )المتخصصة من الفئة األولى الى الخامسة

  العلمى البحث الدولة لشئون وزرة
  للبحوث الفلكية  المعهد القومى

 15  حلوان-المرصد . ش

 
  والمطلوب فيها إنشاء أو إستكمال إنشاء معامل٢٠١٠مناقصات عام 

 م الجهة المعلنة موضوع المناقصة لجلسةتاريخ ا

  لعملية٧٠٠٠/٥٦/١٠ عامة رقم مناقصة 31/01/2010
 التكنولوجيا جزء من مبنى لتجهيز  والكهربائيةالمدنية 

 –جواد حسنى . ش١٢: لإلستعالم(الحيوية بالحوامدية 
 – ٢٣٩٢٩١٣٨ – ٢٣٩٢٩٠٧٧:ت -القاهرة 

 )٢٣٩٢٠٥٠٩ -٢٣٩٣٤٥٥٨: ف– ٢٣٩٣٢٠٠٥

  للصناعات الغذائيةالقابضة الشركة
 شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

 1  بالحوامدية المشروعاتشئون 

  لعمليةعامة مناقصة 31/01/2010
 عمرة جسيمة لمعامل الدور األرضى 

 بالمبنى الرئيسى للجناح األيسر 

  مركز البحوث الزراعية – الزراعة وزارة
 ية بالهرممعهد بحوث التناسليات الحيوان

  ٣٣٧٦٤٣٢٥ : ت– األهرام حدائق.  ش٥
2 

  عامة لعمليةمناقصة 20/02/2010
 قاعة وتجهيز وتجديد المعامل والقاعات  إحالل

 المعامل بكلية العلوم بدمياطبمبنىاإلجتماعات الكبرى  
 )بين أعضاء اإلتحاد المصرى للتشيد والبناء(

لهندسية العامة للشئون ااإلدارة – المنصورة جامعة
 ٢٣٩٧٠٥٥/٠٥٠-٢٢٦٠٦٧٢ :ت

3 

  عامة لعمليةمناقصة 24/02/2010
 ترميم األولىإحالل وتجديد مبنى المعامل المرحلة 

 سقف الدور الرابع األخير واألعمدة 
 ببنهابمبنى المعامل بكلية العلوم 

  الهندسيةاإلدارة – بنها جامعة
 ٣٢٢٩٣٧١/٠١٣ -٣٢٢٩٣٦١ :ت

4 

  لعملية ةعام مناقصة 28/02/2010
 إعداد الدراسات والتصميمات 

 لعملية إنشاء مبنى إلدارة الشركة 
  المركزىوالمعمل 

  بسوهاج الصحى مياه الشرب والصرف شركة
 إدارة العقود والمشتريات 

 5 ٢٣٠١٢٩٠/٠٩٣:ت

  عامة لعملية مناقصة 07/03/2010
  والمعاملإنشاء مبنى الكنترول المركزى 
 ةبكلية الهندسة بالمطري

 النشاطبين الشركات والمقاولين المشتغلين بنوع (
والمقيدين باإلتحاد أعمال مبانى متكامل حتى الفئة 

 )الخامسة

  العامة للشئون الهندسيةاإلدارة – حلوان جامعة
  الدور الثانى عين حلوان–المبنى اإلدارى 
 ٢٥٥٦٩٠٧٢ :ت

6 

  لعملية عامة مناقصة 29/03/2010
معامل وصالة متعددة إستكمال مشروع مسرح و

 ) مناسبةفئة (االغراض بكلية الزراعة 

 للشئون الهندسية العامة الزقازيق اإلدارة جامعة
 7 ٢٣٦١٣٨٦/٠٥٥ -٢٣٦١٣٨٠:ت

  لعملية عامة مناقصة 12/04/2010
 كلية اآلداب بقنا ومكتبات ومعاملإنشاء مبنى فصول  

  العملية خمسة عشر شهرا  تنفيذ  مدة

  العقود بقناإدارة –لوادى  جنوب اجامعة
 8 ٥٢١١٢٨٠/٠٩٦: ت

  لعمليةعامة مناقصة 24/04/2010
  كفاءةورفع وتجديد وإعادة تأهيل إحالل

  المحطات بالشركة معامل

  والصرف الصحىالشرب القابضة لمياه الشركة
 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

 والمشترياتإدارة العقود 
9 
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 امة لعملية عمناقصة 04/05/2010
 للمعمل الزراعى المركزى  التحتية البنية تحديث
  العلوى بالمبنى اإلدارة بالمعهد األول بالدور

 – إعتيادى وصحى وكهرباء وميكانيكا وغاز أعمال
 القطاعين العام والخاص مقاولىبين ( وشبكة إنترنت

المصريين والشركات المتخصصة فى إنشاء المعامل 
 )تحليل األلى ال– العامة الكيمياء

  الكفاية اإلنتاجية معهد – الزقازيق جامعة
 إدارة المشتريات 

 ٣٣٣٧٠٦٨٥ – ٣٣٣٧٠٠٩١: ت
10 

  لعمليةعامة ممارسة 06/05/2010
 إيثلين غرفة لجهاز إختبار مواسير البولى إنشاء

 الخاصة بمعمل الخدمات العلمية
  المبنى الرئيسى جناح ب بجوار

 رع البحوث شا– القومى للبحوث المركز
  الدقى –) التحرير سابقا(
 11 ٣٣٣٥٧٨٩٧ -٣٣٣٥٣٤٩٨ :ت

  عامة لعمليةمناقصة 08/05/2010
  قاعة محاضرات ومعمل  إنشاء

 ا باشاباس بالزراعة لكلية

  العامة للمشترياتاإلدارة – األسكندرية جامعة
 والمخازن بالشاطبى

 ٥٩٢١٦٧٦/٠٣ -٥٩٢١٦٧٥: ت
12 

  لعملية ٨٩/٢٠٠٩/٢٠١٠قم  عامة رمناقصة 11/05/2010
  المعمل المركزىوتجهيزاتأعمال تشطيبات 

  والصرف الصحى بالمنوفيةالشرب مياه لشركة
 ) أولى أعمال تكميلية تخصصيةالتصنيففئة (

  والصرف الصحىالشرب القابضة لمياه الشركة
 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

 13  هين ش محمود شا– الشرقىشبين الكوم البر 

  لعملية ١٦ رقم عامة مناقصة 10/06/2010
 إنشاء محطة لفحص البذور بمدينة السادات 

 اإلدارة المركزية لفحص لزومبمحافظة المنوفية 
 وإعتماد التقاوى على سنتين ماليتين 

   العام بالدقىالديوان - الزراعة وزارة
   للمشتريات والمخازنالعامة اإلدارة

 14 ٣٣٣٧٤٨٧٢ – ٣٣٣٧٢٧٦٢ :ت

  عامة لعمليةمناقصة 01/08/2010
 الهندسة بالمطريةبكلية وتحديث معمل الكمياء  تطوير

  والمقاولين المشتغلين بنوع النشاط الشركاتبين (
 )وتقدم العطاءات فى مظروفين فنى ومالى

  للمشتريات العامة اإلدارة – حلوان جامعة
  عين حلوان – المبنى اإلدارى –والمخازن 

 15 ٢٥٥٦٩٠٧٢: ت

  لعملية٤/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 09/08/2010
  مركز إرشادى ومعامل للهيئة إنشاء

 –هيكل خرسانى ( المرحلة لثانية الخامسبالتجمع 
  محافظة حلوان– القاهرة الجديدة بمدينة)  مبانى

  الثروة السمكيةلتنمية العامة الهيئة
  الرابع الدور– للشئون التجارية العامة اإلدارة
  القاهرة– مدينة نصر – ش الطيران ٤

 ٢٢٦٠٣٩٦٢ -٢٢٦٠٣٩٣٤ :ت

16 

  لعملية٣٤/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 15/08/2010
  تأهيل وإعادةأعمال وتجهيز 

 معمل مياه الشرب بمحطة المنير مشتول السوق

  بالشرقيةالصحى مياه الشرب والصرف شركة
 17 ٢٣٣١٤٢٥/٠٥٥ :ت

  عامة لعملية ةمناقص 15/08/2010
 إحالل وتجديد المعامل الرئيسية 

  المعهد بالغردقةبفرع

  والمصايد قايتباىالبحار القومى لعلوم المعهد
 18  األسكندرية–األنفوشى 

  عامة إلختيار مكتب إستشارى لمتابعة مناقصة 20/09/2010
  الخاصتنفيذ األعمال 

بتشطيب ملحق المعمل القومى بمستوى السالمة 
  BSL3وية الحي

 الشركة المصممة والمنفذة لعملية التشطيب وإختيار
 الشركة المنفذة لعملية التشطيب منواإلستالم النهائى 

  مركز البحوث الزراعية – الزراعة وزارة
 المعمل القومى –معهد بحوث صحة الحيوان 

  على اإلنتاج الداجنى البيطريةللرقابة 
  قسم المشتريات –مشتريات المعمل 

  الدقى –ارع نادى الصيد ش
   ٣٣٣٧٠٩٥٨ -٣٣٣٧٠٩٥٧: ت

19 

  لعملية ٩/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 03/10/2010
  بمدينة الباجورالفرعىإعادة تأهيل المعمل 

 فى مظروفين فنى ومالى وتعتبر العطاءاتوتقدم ( 
 بالشركةكراسة الشروط وألئحة المشتريات الخاصة 

 )مكملة لشروط األعالن

 ة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحىالشرك
 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

 ش محمود شاهين - البرالشرقى –شبين الكوم 
 ١٢٥الخط الساخن  -مبنى مديرية اإلسكان 

  ٢٢٦٩٥١٨/٠٤٨ -٢٢٦٩٥١٦: ت

20 
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  لعملية١/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقممناقصة 17/10/2010
 بالمنوفيةاه الشرب  المعمل المركزى لتحليل ميإنشاء

المرحلة الثانية فئة التصنيف أولى أعمال تكميلية 
 ) تخصصية(

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

 ش محمود شاهين - البرالشرقى –شبين الكوم 
  ١٢٥الخط الساخن  -مبنى مديرية اإلسكان 

21 

 عامة لعملية   مناقصة 25/10/2010
 قاعة لمشروع ٢+  معامل ٩ وتجديد عدد إحالل

-Cp4 – لالعتمادالتطوير المستمر والتأهيل 
014:ALEX CIQAP بالمعهد 

 الدراسات العليا معهد – األسكندرية جامعة
  طريق الحرية باب شرق ١٦٣ –والبحوث 
 22 ٤٢٥١٠٣٨/٠٣ -٤٢٤١٤٨٥: ت

  عامة لعمليةمناقصة 25/10/2010
 وتجديد معامل كلية الصيدلة بالجامعة إحالل

 فى العطاءاتبين الشركات المتخصصة وتقدم (
مظروفين فنى ومالى مغلقين بأسم السيد األستاذ 

 )الصيدلةعميد كلية / الدكتور

  إدارة كلية الصيدلةبمقر  المنيا جامعة
  ٠٨٦ / ٢٣٧٠٤٨٩: ت

23 

  لعملية عامة مناقصة 26/10/2010
  تنفيذ ىعلتصميم واالشراف  

  المعامل المركزية بقحافة مبنى
 ) تقدم العطاءات داخل مظروفين فنى ومالى(

 الشرب والصرف مياه شركة – القابضة الشركة
 اإلدارة العامة للعقود والمشتريات–الصحى بالفيوم 
  بمقر الشركةالمشترياتإدارة 

  قسم شرطة بجوارالنبوى المهندس  . ش
٦٣٠٢٩٧٤/٠٨٤ -٦٣٠٢١٩٨: ت -بندر الفيوم 

24 

  عامة لعملية مناقصة 27/10/2010
  مبنى جديد لإلرصاد الجوية بالواحات البحريةإنشاء

 سوابق –فئة التصنيف السابعة أعمال مبانى متكاملة (
 )أعمال

 مديرية اإلسكان والمرافق – أكتوبر ٦ محافظة
 الزمر شارع ترعة  –إدارة العقود والمشتريات 

 25 العمرانية الغربية 

 لعملية عامة مناقصة 28/10/2010
  معمل البلهارسيا بنى سويف تطوير

  بنى سويفومدينة المحلية لمركز الوحدة
 26 ٢٣٢٣٥٩٤/٠٨٢: ت

 لعملية عامة مناقصة 01/11/2010
  مبنى المعمل البكتولوجى تطوير

  بنى سويفومدينة المحلية لمركز الوحدة
 27 ٢٣٢٣٥٩٤/٠٨٢: ت

  لعمليةعامة مناقصة 10/11/2010
  عين شمس بحى وحدة الرصد البيئى إنشاء

  القاهرةمحافظة
 28 الشئون المالية  - شمسحى عين 

 لعملية ٩٥ عامة رقم مناقصة 27/11/2010
  معامل بفرع بلبيس إنشاء

  مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقيةشركة 
 29 ٢٣٣١٤٢٥/٠٥٥ :ت

  عامة لعمليةمناقصة 12/12/2010
   – النوعية –ديد المعامل المركزية  وتجإحالل
 العلمية، المدرجات، القاعات، مكتبة الكلية، باالقسام

 الزراعةبكلية 

 العامة للشئون الهندسية اإلدارة – الزقازيق جامعة
 ٢٣٦١٣٨٦/٠٥٥ -٢٣٦١٣٨٠: ت

30 

  لعملية ٣٠/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة مناقصة 23/12/2010
 الشرب بالمنوفية إنشاء المعمل المركزى لتحليل مياه

 )  المرحلة الثانية(
  مبانى متكامل أعمال التصنيف الثانية فئة

  والصرف الصحىالشرب القابضة لمياه الشركة
 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

  البر الشرقى– الكوم شبين –إدارة العقود 
  محمود شاهين. ش

31 

 لعملية ٣٧/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة مناقصة 27/12/2010
 معمل الصرف الصحى والصناعى وتشطيب تجهيز

 بمدينة السادات ) العبد(بمحطة رفع 

  والصرف الصحىالشرب القابضة لمياه الشركة
 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

  البر الشرقى– الكوم شبين –إدارة العقود 
  محمود شاهين. ش

32 

 لعملية) ٧( عامة رقم مناقصة 10/01/2011
   C معامل الدورين األول والثالث مبنى تطوير

  والبتروكيماويات اإلستخدامات قسمى

  معهد بحوث البترول– العلمى البحث وزارة
  مدينة نصر– حى الزهور – ر ش أحمد الزم٢

  ٢٢٧٠٥٠٩٢ -٢٢٧٠٥٠٩١ :ت
33 
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  عامة لعمليةمناقصة 19/01/2011
  بعض مبانى ومعامل المركزترميم

 غير بنكيةات االبتدائية بخطابات ضمان تقدم التأمين(
مشروطة باسم المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا 

 )المركزاالشعاع أو نقدا  بخزينة 

 القومى لبحوث المركز – الطاقة الذرية هيئة
  إدارة الشئون المالية –وتكنولوجيا االشعاع 

 أحمد الزمر الحى . ش ٣ -بمقر المركز
 رية االطفال  أمام ق-الثامن مدينة نصر 

 ٢٢٧٢٩٠٤٦ -٢٢٧٠٠٥٦٧: ت

34 

 ) ١٨( لعملية  عامة مناقصة  يذكر لم
  مياه الشربمعملإعادة ترميم وتأهيل 

  شلبى بأبو فاقوس المرشحة بمحطة

  لمياه الشرب والصرف الصحىالقابضة الشركة
 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية

  العقود بالشركة إدارة
35 

 
  والمطلوب فيها إنشاء أو إستكمال إنشاء مصانع أدوية٢٠١٠ مناقصات عام

 م الجهة المعلنة موضوع المناقصة تاريخ الجلسة

29/05/2010 

 الشروط وضع ١/٢٠١٠ عامة رقم مناقصة
والمواصفات الفنية والقياسية لمصانع دواء متكاملة 

 المستقبلية إلنتاج كافة والتوسعاتتكون قابلة للتصوير 
 الجيدصيدلية بما يتفق مع قواعد التصنيع األشكال ال
 األدوية هيئةحسب إشتراطات ) CGMP(السارية 

واألغذية األمريكية والمواصفات األوربية القياسية 
  القياسية المصرية للبناء والمواصفاتىلتصنيع الدواء 

 لألدوية عن حاجتها الى القابضةتعلن الشركة (
ة مصرية أو اإلستعانة بأحد بيوت الخبرة المتخصص

 فى مجال عمل التصميمات المتكاملة األساسية عالمية
 الشروط والمواصفات وكراسات النهائية – اإلبتدائية –

لمناقصة المقاولين ويشترط فى بيت الخبرة أن يكون لة
 سابقة فى عمل التصميمات المتكاملة المشار إليها خبرة

 خارجية لها بدولفى مصانع األدوية فى مصر أو 
عية وفى حالة أن يكون مقدم العطاء بيت خبرة مرج

) بيت خبرة( له شريك مصرى يكونأجنبى يشترط أن 
٢١وتقدم العطاءات فى مظروفين فنى ومالى فى خالل 

رئيس قطاع الشئون / من تاريخ النشر بإسم السيد يوما
 القابضة لإلدوية بالشركةاإلدارية والموارد البشرية 
ومات والسيرة الذاتية لبيت ويرفق بالعروض كافة المعل

 شامال الموقف المالى والهيكل التنظيمى مع الخبرة
 مصانع اإلدوية مجالتقديم سابقة األعمال المنفذة فى 

بمصر أو بدول خارجية لها مرجعية مع بيان الموقع 
 لكل مشروع ويجب تقديم المستندات الكليةوالتكلفة 

 رىالمصالموضحة بالبندين السابقين عن الشريك 
واألجنبى وكراسة الشروط ومواصفات التصميم 

 بيت الخبرة بخاتمالمتكامل يجب أن تكون مختومة 
المقدم للعطاء على كل صفحة وتنوة الشركة الى أن 

 سوف تكون وفقا ألحكام ألئحة واإلختيارالمفاضلة 
 )لألدويةالمشتريات السارية لدى الشركة القابضة 

 وياتالشركة القابضة لألدوية والكيما
 والمستلزمات الطبية

  األزبكية– ش واكد عمارة البرج الفضى ١٢
 عتبة ) ٢٠٧٨( ب رقم.ص - ع.م.القاهرة ج

+)  ٢٠٢(٢٥٩١٦٨٦٦: ف
chairman@holdipharma.com.eg 

1 

04/11/2010 
  لعملية٢/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة مناقصة
 )٢( المحاليل الطبية رقم مصنع تطوير

  لألدويةالقابضة الشركة
 كة النصر للكيماويات الدوائية شر

 )أبو زعبل البلد(
2 
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  و المطلوب فيها إنشاء أو إستكمال إنشاء كليات٢٠١٠مناقصات عام 

 م الجهة المعلنة موضوع المناقصة تاريخ الجلسة

 لعملية عامة مناقصة 10/02/2010
  بالشاطبى مبنى التعليم المفتوح تطوير

 األسكندرية جامعة
  بالشاطبىوالمخازن للمشترياتامة  اإلدارة الع
 ٥٩٢١٦٧٦/٠٣ -٥٩٢١٦٧٥: ت

1 

  لعملية عامة ممارسة 14/02/2010
 االنشائية بكلية الطب البيطرى المراحلإستكمال بعض 

معامل وتعليه دور مبنى التشريح ) أ(إنشاء مبنى (
 )  العلميةاألقساموتعلية دورين بمبنى 

للمشتريات  اإلدارة العامة – الشيخ كفر جامعة
  الجامعيةاإلدارة العامة للمشتريات بالمدينة 

 2  ٠٤٧٣٢١٤٤١٤: ت–الجيش . ش -طالبات 

  عامة لعملية مناقصة 15/02/2010
 الجامعة بفرعإعادة طرح إنشاء مبنى كلية التربية 

 بأسوان مدة تنفيذ العملية ثالثون شهرا  

  العقود بقناإدارة – جنوب الوادى جامعة
 3 ٥٢١١٢٨٠/٠٩٦: ت

  لعملية عامة مناقصة 18/02/2010
  اإلجتماعية الخدمة كليةإنشاء مبنى فصول  

بفرع الجامعة بأسوان مدة تنفيذ العملية ثالثون شهرا  

  العقود بقناإدارة – جنوب الوادى جامعة
 4 ٥٢١١٢٨٠/٠٩٦: ت

  لعملية عامة مناقصة 01/03/2010
 دسة إصالح وترميم مبنى الكهرباء بكلية الهن

 بنظام النقاط الفنية 

  األسكندرية جامعة
 الشاطبى – العامة للمشتريات والمخازن اإلدارة

 ٥٩٢١٦٧٦/٠٣ -٥٩٢١٦٧٥ :ت
5 

  عامة لعمليةمناقصة 10/03/2010
 القديم وتحديث وتأهيل جزء من كلية الحقوق  تطوير

 بالمجمع الطبى ليكون كلية تمريض
 )ىتقدم العطاءات فى مظروفين فنى ومال(

  اإلدارة العامة للمشتريات – طنطا جامعة
 شارع الجيش – إدارة المشتريات –والمخازن 

 6  ٣٣١٧٩٢٨/٠٤٠: ت- صدقى شارعناصية 

  عامة لعمليةمناقصة 30/03/2010
  وتجديد مبانى ومدرجات كلية الطب البشرىإحالل

  الزقازيق جامعة
 7  للشئون الهندسيةالعامةاإلدارة 

  لعملية١/٢٠١٠ عامة رقم قصةمنا 15/04/2010
  الريشبأبو مبنى إمتداد المعهد الفنى للبصريات إنشاء
 العام والخاص وفئة األعمالبين مقاولى قطاع (

 )التصنيف الخامسة وأن يكون المقاول مصريا

 اإلدارة العامة للشئون – العالى التعليم وزارة
 ) ٩( عمارة رقم – الدور الثالث –الهندسية 

 8  حى السفارات –اس العقاد إمتداد عب

  لعملية عامة مناقصة 28/04/2010
 أعمال إصالح وترميم وتدعيم كلية طب األسنان 

  الفنية النقاطالمبنى الجديد بنظام 

  األسكندريةجامعة
  العامة للمشتريات والمخازن بالشاطبى اإلدارة
 ٥٩٢١٦٧٦/٠٣ -٥٩٢١٦٧٥: ت

9 

  لعمليةعامة مناقصة 12/07/2010
  كلية الصيدلية ومدرجات وتجديد مبانى اللإح

  للشئون الهندسيةالعامة الزقازيق اإلدارة جامعة
 10 ٢٣٦١٣٨٦/٠٥٥ -٢٣٦١٣٨٠ :ت

  لعملية عامة مناقصة 27/07/2010
إنشاء المبنى االدارى التعليمى وسور حرم جامعة 

  الجديدةالفيوم بمدينة الفيوم 

 المشتريات إدارة – الفيوم جامعة
 المخازن بمبنى الخدمات الطالبية واالداريةإدارة

 ٦٣٧٧٠٦٤/٠٨٤:ت -بالحرم الجامعى 
11 

  لعمليةعامة مناقصة 16/08/2010
  الملحقوالمبنى المبنى الرئيسى صيانة
  الرياضية بنات التربية األلعاب بكلية وصالة

  للشئون الهندسيةالعامة الزقازيق اإلدارة جامعة
 12 ٢٣٦١٣٨٦/٠٥٥ -٢٣٦١٣٨٠: ت

  لعملية٢/٢٠١٠ رقم عامة مناقصة 29/08/2010
  المعهد الفنى للبصرياتإمتداد مبنى إنشاء

  الريش بابو
 ) بين مقاولى االتحاد الفئة الخامسة وما قبلها(

 اإلدارة العامة للشئون – التعليم العالى وزارة
  إمتداد عباس العقاد –الهندسية

 المشتريات إدارة حى السفارات  ٩ عمارة
  العقادالمخازن إمتداد عباس  و

  مدينة نصر - حى السفارات٨عمارة 
 ٢٢٦٧١٨٥٤ – ٢٢٧٣٤١٧٧ :ت

13 

  عامة لعملية مناقصة 14/09/2010
  الصيدلة بالحرم الجامعىكليةتطوير وتجديد  

  العامة للمشترياتاإلدارة - حلوان جامعة
 14  ٢٥٥٦٩٠٧٢:  ت



SECTION V  PAGE 16   Medical & Scientific Equipment Annual Guide © HOT information Co. 
 

  لعملية عامة مناقصة 19/09/2010
  بالزمالك الفنية التربية كليةتجديد  إحالل و

  العامة للمشترياتاإلدارة - حلوان جامعة
 15  ٢٥٥٦٩٠٧٢:  ت

  عامة لعمليةمناقصة 23/09/2010
  مبنى متعدد األغراضتشطيب

 المقايسة وكراسة الشروط والرسومات من سحبيتم  (
 الفئة السادسة مقاولينمقر الكلية على أن يتقدم للشراء 

 )مال متخصصةفأعلى أع

 التربية الرياضية للبنات كلية – األسكندرية جامعة
  شارع مصطفى كامل فلمنج األسكندرية٥٥

 16 ٥٦٢١٧٠٩/٠٣ -٥٦٢١١٢٩ :ت

 لعملية) ٢( رقم عامة مناقصة 26/09/2010
  بكلية العلوم الجيوفيزياء وتجديد مبنى إحالل

 العامة للمشتريات اإلدارة – عين شمس جامعة
 17 ٢٤٨٢٦٠٣٧: ت-العباسية 

  عامة لعمليةمناقصة 13/10/2010
للمنطقة ) األعمال اإلعتيادية( المرحلة األولى إنشاء

  بمدينة دمياط الجديدةالجامعةالتعليمية بحرم فرع 
 ) اإلتحاد فئة أولى أعمال متكاملةأعضاءبين (

 المنصورة جامعة
  ٩١إدارة فرع الجامعة بدمياط 

 18 إسكان مبارك 

  عامة لعمليةمزايدة 23/10/2010
  وإدارة أكاديمية متخصصة فى كرة القدمإنشاء

  الرياضى واليختالمعادى نادى
  تحسين ميدان اللواء  – المعادى ش دمشق  ٨

  ٢٣٨٠٧٨٠٣ -٢٣٨٠٢٠٦٦:  تشنن
19 

  لعمليةعامة مزايدة 23/10/2010
  فى تنس الطاولة متخصصة وإدارة أكاديمية إنشاء

 اضى واليخت الريالمعادى نادى
 20  تحسين ميدان اللواء  – المعادى ش دمشق  ٨

  لعمليةعامة مزايدة 23/10/2010
  فى اإلسكواش متخصصة وإدارة أكاديمية إنشاء

 ش دمشق  ٨ الرياضى واليخت المعادى نادى
 21  شنن تحسين ميدان اللواء  – المعادى

  لعمليةعامة مناقصة 28/10/2010
  بمشروعقية  األعمال المتبإستكمال
  بالمنصورة األداب لكلية الجديدإنشاء المبنى  

  اإلدارة العامة للشئون – المنصورة جامعة
 22  ٢٣٩٧٠٥٥/٠٥٠-٢٢٦٠٦٧٢: تالهندسية  

  عامة لعملية مناقصة 01/11/2010
 التدريب المهنى ببنى بمركزإستكمال مبانى الورش  

  غالب مركز أسيوط
 المظروفن فنى ومالى تقدم العطاءات داخل مظروفي(

الفنى به اصل شهادة البيانات الصادرة من االتحاد 
 الشركة المستنداتالمصرى وكذا صورة جميع 

 ) بأنه ال يجوز تجزئة بنود المقايسةعلما " المقاول"

  االسكانمديرية – أسيوط محافظة
 إدارة العقود

 ٢٣٢٣١٨٨/٠٨٨ – ٢٣٢٣١٨٧ :ت
23 

 ة لعمليعامة مناقصة 07/11/2010
 البيطرى ببنى سويف الطب مبنى الحظيرة بكلية إنشاء

 اإلدارة العامة للمخازن – سويف بنى جامعة
 24  بنى سويف – ش صالح سالم –والمشتريات 

  لمشروع  ١/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 25/11/2010
 إستكمال مبنى إمتداد المركز

 العلمى داخل الحساب مركز – المنصورة جامعة
٢٣٩٧٠٥٥/٠٥٠-٢٢٦٠٦٧٢:ت جامعى الحرم ال 25 

  لعمليةعامة مناقصة 29/11/2010
 جامعة أسيوط بمدينة لتوسعات البنية التحتية أعمال

 أسيوط الجديدة 
 أعمال & الرئيسيةوحدة واحدة وتشمل أعمال الطرق (

 شبكات مياه الشرب أعمال& الصرف الصحى 
 ) الكهرباء واإلنارةأعمال& وملحقاتها 

  المشتريات إدارة –وط  أسيجامعة
 ٢٣٣٥٨٧٩/٠٨٨: ت

26 

  عامة لعمليةمناقصة 01/12/2010
 المبنى التعليمى واإلدارى لكلية الحاسبات إنشاء

  بكفر سعدالجامعةبأرض ) المرحلة األولى(
 تخصص أعمال مبانى متكامل الثالثةفئة التصنيف (

 )وتقدم العطاءات فى مظروفين فنى ومالى

  الهندسيةرةاإلدا – بنها جامعة
  ٣٢٢٩٣٧١/٠١٣ -٣٢٢٩٣٦١ :ت

27 

 لعملية) ٣( رقم عامة مناقصة 22/12/2010
  الرئيسى التعليمىإنشاء توسع ملحق المبنى 

 بكلية التمريض بجامعة بورسعيد 

  بورسعيدجامعة
 28 إدارة المشتريات 
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  عامة كمقاولة أعمال  مناقصة 02/01/2011
 لثانية  تطوير مبنى سوتر المرحلة العملية

 )بنظام النقاطو للتجزئةالعملية غير قابلة (

  كلية التجارة – األسكندرية جامعة
 نور التعليمى.قاعة مجلس الكلية الجديد مبنى د

  ٤٨٤٨٤٨١/٠٣ – ٤٨٤٨٩٠٠: ت
29 

  لعمليةعامة مناقصة 02/01/2011
 باالسماعيلية البيطريين مركز تدريب االطباء إنشاء

  االسكان والمرافقمديرية – االسماعيلية محافظة
٣٩١٠٦٢٦/٠٦٤ -٣٩٢٢٧٥٦: ت -قسم العقود  30 

  عامة لعملية مناقصة 03/01/2011
 ادارية ومكاتبأعمال التعلية الجديدة بالدور التاسع 

 بالدور االول بالمبنى الجديد بكلية الصيدلة

  االسكندريةجامعة
  العامة للمشتريات والمخازن بالشاطبىاالدارة
 ٥٩٢١٦٧٦/٠٣ -٥٩٢١٦٧٥: ت

31 

 
  والمطلوب فيها إنشاء أو إستكمال إنشاء مدارس٢٠١٠مناقصات عام 

 م الجهة المعلنة موضوع المناقصة تاريخ الجلسة

 تدعو المستشارين المعماريين ذوى الخبرة  02/03/2010
 سنة لتقديم عطاءاتهم للتصميم ١٥التى التقل عن 

 درستها واإلشراف على مشروع المبنى الجديد لم
 أكتوبر سيكون المبنى ٦ طالب بمدينة ١٠٠٠لتسع 

 من المساحة االجمالية %  ٣٠على مساحة 
 )٢م٢٣,٥٠٠(

  باكستان بالقاهرةسفارة
  الجيزة–السلولى بالدقى .  ش٨
 ٣٣٣٦٠٢٩٧ -٣٣٣٥٥٤٦٨: ت

1 

  عامة لعملية مناقصة 24/03/2010
  رسالة الخيرى بالمقطممدرسةإنشاء 

 )ئة التصنيف ال تقل عن الخامسةبين الشركات وف(

  ٣/د/١٢ – ٤٤٤ مشهرة – رسالة جمعية
  المعادى الجديدة–تقسيم الالسلكى أمام مؤمن 

 ٢٥١٧١٥٦٢ – ٠١١٣٠١٣٣٨٤: ت
2 

  عامة لعملية مناقصة 26/04/2010
 طالب أبىفصول بمدرسة على بن ) ٦(إنشاء عدد 

  االبتدائية بمدينة سفاجا

  البحر األحمرمحافظة
 إدارة عقود –حدة المحلية لمدينة سفاجا الو

٣٢٥١٢٢٨/٠٦٥ -٣٢٥١٠٠٦: المشروعات ت
3 

  لعملية١/٢٠١٠ عامة رقم مناقصة 17/05/2010
 والمعراج مدرسة تعليم أساسى بقرية اإلسراء إنشاء

 نطالقاإلمراقبة 

 وإستصالح األراضى مشروع الزراعة وزارة
مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية إلدارة ل

  طريق األسكندرية٣٤ الكيلو بالعامرية
 الدولى مبنى المركز –القاهرة الصحراوى 

4 

  لعملية٢/٢٠١٠ عامة رقم مناقصة 19/05/2010
 – مدرسة تعليم أساسى بقرية الصديق يوسف إنشاء

 مراقبة األنطالق

 وإستصالح األراضى مشروع الزراعة وزارة
 التنمية الريفية بغرب النوبارية 

 بالعامريةلمشروع ارة إدا
5 

  لعملية إنشاء مدرسة ٣/٢٠١٠ رقم عامة مناقصة 23/05/2010
  مراقبة طيبة–تعليم أساسى بقرية سليمان 

  وإستصالح األراضى الزراعة وزارة
 6 مشروع التنمية الريفية بغرب النوبارية

  عامة لعمليةمناقصة 03/06/2010
  مدارس بحى المنتزه٤ وتجديد لعدد إحالل

  واإلستثمارللتنمية العلمية الجمعية
 عمارات ٧ – األسكندرية ٢٤١١المشهرة رقم 
٠١٠٥٨٥١١٨١:  ت– فيكتوريا –عثمان الساعة 

7 

  عامة لعملية مناقصة 21/06/2010
 التابعةإنشاء ستة مدارس صديقة الفتيات للقرى 

 – كفر جمعة – الشريف بقمبش –السلطانى : للوحدة
 كفر - بصفط راشينهاشم أبو –منية الجيدة بسدس 

  منصور بطنسا

 المحلية لمركز ببا الوحدة – بنى سويف محافظة
 ٤٤٠٠٧٩٧/٠٨٢ :ت

8 

  عامة لعملية مناقصة 27/06/2010
 رسالة الخيرى بالمقطم لمدرسةإنشاء المرحلة األولى  

 )الخامسةعلى أال تقل الشركات المتقدمة عن الفئة (

  -٤٤٤  رسالة مشهرة جمعية
  تقسيم الالسلكى ٣/د/١٢ الجمعية مقر

 ٢٥١٧١٥٦٢:  ت-أمام مؤمن المعادى الجديدة 
9 

  عامة لعملية مناقصة 17/07/2010
 GEI مدرسة مجتمعية ٢٥ لعددتنفيذ أعمال تشطيبات  

 وذلك بنى سويف  بمحافظة) مدارس الفصل الواحد(
  مدرسة٧٥ إلجمالىكلوط أول 

 العالمى لألمم األغذية القطرى لبرنامج المكتب
  مبنى جاردينيا –المتحدة 

 المعادى حدائق – ١٦١ و ١٠٨تقاطع شارعى 
 ٢٥٢٨١٥٨٧:  ف– ٢٥٢٨١٧٣٠: ت

10 
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  عامة لعمليةمناقصة 18/07/2010
  ١٢٦V مدارس صديقة الفتيات نموذج رقم إنشاء
 عزبة – عطف أفوة – أبو صير – الميمون بقرى

 تنفيذ العملية مدة ) الميمونمدرسة (حسونة بأبو صير 
  شهور من تاريخ إستالم الموقع ٣

  المحلية لمركز الوحدة – بنى سويف محافظة
   العقود والمشتريات–ومدينة الواسطى 
 11  اإلبراهيميةشارع

  عامة لعملية  مناقصة 19/07/2010
بقرى ١٢٦V مدارس صديقة الفتيات نموذج رقم إنشاء

 حسونة  عزبة– عطف أفوة – أبو صير –الميمون 
 ) صيرأبومدرسة (بأبو صير 

  المحلية لمركز الوحدة – بنى سويف محافظة
   العقود والمشتريات–ومدينة الواسطى 
 12  اإلبراهيميةشارع

  عامة لعمليةمناقصة 20/07/2010
  ١٢٦V مدارس صديقة الفتيات نموذج رقم إنشاء
 عزبة – عطف أفوة – أبو صير – الميمون بقرى

 ) أفوهعطفمدرسة  (حسونة بأبو صير

  المحلية لمركز الوحدة – بنى سويف محافظة
   العقود والمشتريات–ومدينة الواسطى 
 13  اإلبراهيميةشارع

  عامة لعملية مناقصة 21/07/2010
بقرى ١٢٦Vإنشاء مدارس صديقة الفتيات نموذج رقم 

 عزبة حسونة – أفوة عطف – أبو صير –الميمون 
 )سونة بأبو صيرمدرسة عزبة ح(بأبو صير 

  المحلية لمركز الوحدة – بنى سويف محافظة
   العقود والمشتريات–ومدينة الواسطى 
 14  اإلبراهيميةشارع

  لعملية عامة مناقصة 21/07/2010
  مدارس صديقة الفتيات ٣إنشاء عدد 

 الحاجبسدمنت الجبل وطما فيوم ومنشآة 

  المحلية الوحدة – بنى سويف محافظة
  إدارة العقود –نة إهناسيا لمركز ومدي

 ٥٧٢٦٨٨٥/٠٨٢ -٥٧٢٦٨٨٤ :ت
15 

  لعملية١/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 06/09/2010
  مركز لتدريب القابالتإنشاء

 المحلية لمركز الوحدة – جنوب سيناء محافظة
 16  إدارة الشئون المالية–ومدينة أبورديس 

  عامة لعملية مناقصة 18/10/2010
 ى وغربى ملحق ارضى إنشاء مبنى شرق

 دور علوى متكرر طبقا للرسومات الهندسية ٢ وعدد
  المسلمينليكون مبنى ثانوى بمدرسة الشبان 

 بالقليوبية الشبان المسلمين جمعية
 هانى كامل بمدينة بنها. ش١٠

17 

  عامة لعمليةمزايدة 23/10/2010
  وإدارة مدرسة لتعليم مهارات الرسمإنشاء

 ضى واليخت الرياالمعادى نادى
  المعادى ش دمشق  ٨

 شنن تحسينميدان اللواء  
18 

  لعملية ١/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 23/11/2010
: فنى صناعى كالتالىمدارس) ٣(أعمال تطوير عدد 

  المتقدمةكفر الشيخ الثانوية الفنية : إسم المدرسة)١(
  كفر الشيخبمركز

   شهر٥,٥: المدة - ١٥٠٧٦٥٤: تعريفىرقم

  والتعليم بكفر الشيخ التربية يريةمد
 ) قسم المبانى(ديوان عام المديرية 

  ٣٢٤٥٥٢٩/٠٤٧: ت
  االبنية التعليمية بكفر الشيخوهيئة

19 

  لعملية ١/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة مناقصة 23/11/2010
:مدارس فنى صناعى كالتالى) ٣(أعمال تطوير عدد 

رفية كفر الشيخ المعمارية الزخ: إسم المدرسة )٢(
 بمركز كفر الشيخ

  شهر٥,٥: المدة - ١٥٠٦٢٢٠: تعريفىرقم

  والتعليم بكفر الشيخ التربية مديرية
 ) قسم المبانى(ديوان عام المديرية 

  ٣٢٤٥٥٢٩/٠٤٧: ت
  االبنية التعليمية بكفر الشيخوهيئة

20 

  لعملية ١/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة مناقصة 23/11/2010
:نى صناعى كالتالىمدارس ف) ٣(أعمال تطوير عدد 

سيدى سالم الثانوية الصناعية  : إسم المدرسة )٣(
  سيدى سالمبمركز

  شهر٥,٥: المدة - ١٥٠٧٩٧١:تعريفى رقم

  والتعليم بكفر الشيخ التربية مديرية
 ) قسم المبانى(ديوان عام المديرية 

  ٣٢٤٥٥٢٩/٠٤٧: ت
  االبنية التعليمية بكفر الشيخوهيئة

21 

  عامة لعمليةصةمناق 30/11/2010
 صيانة  مدرسة"  وثالثونأربعة "٣٤ عدد صيانة

  جسيمة

 التربية والتعليم اإلدارة مديرية – أكتوبر ٦ محافظة
العامة للشئون المالية واالدارية إدارة المخازن 

 أكتوبر ومقرها مدينة الشيخ زايد ٦ – والمشتريات
٣٨٥٢١١٣٢:ت -الحى األول أمام كلية الهندسة 

22 
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  لعملية ٢ عامة رقم مناقصة 01/12/2010
 :كاالتىمدارس ) ٤(تطوير وصيانة عدد 

 مدرسة أبوكساه الزراعية: إسم المدرسة) ١(
 الصناعيةمدرسة دسيا : إسم المدرسة) ٢(
 سمامدرسة الشهيد طه ق: إسم المدرسة) ٣(
  الجمال المجيدمدرسة عبد : إسم المدرسة) ٤(

والتعليم إدارة  التربية مديرية – الفيوم محافظة
 المخازن والمشتريات بباغوص بالفيوم 

 ٦٣٠٧٣١٦/٠٨٤ -٦٣٠٥٦١٩: ت
23 

 عامة لعملية تنفيذ وصيانة مبانى غير سكنية مناقصة 05/12/2010
 محمود باشا مدرسة: إسم العملية) ١: ( األتيةللمدارس

  النسيجية بأبو تيج

  التربية والتعليممديرية - أسيوط محافظة
 24 ٢٢٩١٩٧٠/٠٨٨: ت

 لعملية تنفيذ وصيانة مبانى غير سكنية عامة مناقصة 05/12/2010
 :العمليةإسم ) ٢: (للمدارس األتية

  بأبنوبالصناعية أبنوب الثانوية مدرسة

  التربية والتعليممديرية - أسيوط محافظة
 25 ٢٢٩١٩٧٠/٠٨٨: ت

 لعملية تنفيذ وصيانة مبانى غير سكنية عامة مناقصة 05/12/2010
 ساحل سليم مدرسة: العمليةإسم ) ٣: (مدارس األتيةلل

  بساحل سليمالزراعيةالثانوية 

  التربية والتعليممديرية - أسيوط محافظة
 26 ٢٢٩١٩٧٠/٠٨٨: ت

  عامة لعملية أعمال الصيانة الجسيمةمناقصة 12/12/2010
 :  مدارس بالمحافظة٧ لعدد 

  اإلعدادية بالتل الكبيرعرابى مدرسة أحمد -١

 والتعليم التربية  مديرية – اإلسماعيلية حافظةم
  والمخازن المشترياتإدارة 

 إدارة التوريدات بالمديرية
27 

  عامة لعملية أعمال الصيانة الجسيمةمناقصة 12/12/2010
 : مدارس بالمحافظة٧ لعدد

  بالقصاصينالخطاب مدرسة عمر بن -٢

 والتعليم التربية  مديرية – اإلسماعيلية محافظة
  والمخازن المشترياتإدارة 

 إدارة التوريدات بالمديرية
28 

  عامة لعملية أعمال الصيانة الجسيمةمناقصة 12/12/2010
 :  مدارس بالمحافظة٧ لعدد 

  باإلسماعيليةاإلبتدائية مدرسة العمارات -٣

 والتعليم التربية  مديرية – اإلسماعيلية محافظة
  والمخازن المشترياتإدارة 

 توريدات بالمديريةإدارة ال
29 

  عامة لعملية أعمال الصيانة الجسيمةمناقصة 12/12/2010
 : مدارس بالمحافظة٧ لعدد 
  بفايدعطية مدرسة الشيخ -٤

 والتعليم التربية  مديرية – اإلسماعيلية محافظة
  والمخازن المشترياتإدارة 

 إدارة التوريدات بالمديرية
30 

  الصيانة الجسيمةأعمال  عامة لعمليةمناقصة 12/12/2010
 : مدارس بالمحافظة٧ لعدد 

  بالقنطرة شرقرمضان مدرسة العاشر من -٥

 والتعليم التربية  مديرية – اإلسماعيلية محافظة
  والمخازن المشترياتإدارة 

 إدارة التوريدات بالمديرية
31 

  عامة لعملية أعمال الصيانة الجسيمةمناقصة 12/12/2010
 : لمحافظة مدارس با٧ لعدد 

  بالقنطرة غربجبل مدرسة معاذ بن -٦

 والتعليم التربية  مديرية – اإلسماعيلية محافظة
  والمخازن المشترياتإدارة 

 إدارة التوريدات بالمديرية
32 

  عامة لعملية أعمال الصيانة الجسيمةمناقصة 12/12/2010
 : مدارس بالمحافظة٧ لعدد 

  بأبوصويرالجديدة مدرسة المحسمة -٧

 والتعليم التربية  مديرية – اإلسماعيلية محافظة
  والمخازن المشترياتإدارة 

 إدارة التوريدات بالمديرية
33 

  عامة لعملية مناقصة 12/12/2010
 فنية ثانوىأعمال رفع كفاءة وتطوير ثالث مدارس 

 :كاالتى
 الثانوية الزراعية  منوفمدرسة :  المدرسةإسم

  شهور٥:  التنفيذمدة - منوف: المركز
 ) على مستوى المدرسة الوأحدةللتجزئةقابلة (

 التربية والتعليم إدارة مديرية - المنوفية محافظة
 إدارة القيد والحفظ بمديرية التربية –المشتريات 
  الكومشبينصبرى أبو علم  .  شوالتعليم

٢٢٢٤٨٥٨/٠٤٨ – ٢٢٢١٤٥٥ – ٢٢٢١٠٣٢:ت 34 

 رفع كفاءة وتطوير ثالث  لعملية أعمالعامة مناقصة 12/12/2010
 : المدرسةإسم:  مدارس ثانوى فنية كاالتى

   الصناعيةمدرسة البتانون الثانوية 
  شهور٥:  التنفيذمدة - شبين: المركز

 التربية والتعليم إدارة مديرية - المنوفية محافظة
 إدارة القيد والحفظ بمديرية التربية –المشتريات 
  الكومنشبيصبرى أبو علم  .  شوالتعليم

٢٢٢٤٨٥٨/٠٤٨ – ٢٢٢١٤٥٥ – ٢٢٢١٠٣٢:ت
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 لعملية أعمال رفع كفاءة وتطوير ثالث عامة مناقصة 12/12/2010
 : المدرسةإسم:  مدارس ثانوى فنية كاالتى

  المتقدمة الثانويةمدرسة الشيخ محمود عزب 
  شهور٤,٥:  التنفيذمدة - قويسنا: المركز

والتعليم إدارة  التربية مديرية - المنوفية محافظة
 إدارة القيد والحفظ بمديرية التربية –المشتريات 
  الكومشبينصبرى أبو علم  .  شوالتعليم

٢٢٢٤٨٥٨/٠٤٨ – ٢٢٢١٤٥٥ – ٢٢٢١٠٣٢:ت

36 

  لعمليةعامة مناقصة 19/12/2010
  رسالةلمدرسة المرحلة الثانية إنشاء

  تقسيم الالسلكى ٣/د/١٢ – رسالة جمعية
٢٥١٧١٥٦٢: تدى الجديدة   المعا–أمام مؤمن  37 

  لعملية  ١/٢٠١٠مناقصة عامة رقم  20/12/2010
تنفيذ مشروعات المبانى التعليمية بجمهورية مصر 

العربية وذلك إلنشاء وصيانة المدارس  األتية بمحافظة 
 )ب(إنشاء مدرسة نجع القميرة : قنا  إسم العملية

  ٢٧١٧٣٩٢: الرقم التعريفى 
يم وصيانة مدارس المنحة مشروع إنشاء وترم(

األلمانية ومقابل الدين األلمانى نظرا لما تولية الدولة 
من رعاية خاصة بتحديث وحل مشاكل المبانى 
التعليمية بأعتبارها ركيزة فى العملية التعليمة 
وبمشاركة من بنك التعمير األلمانى ويتم تقديم 
 )االعروض وفقا للتعليمات الورادة بوثائق العطاء

  الهيئة العامة لألبنية–ة التربية والتعليم وزار
  مدينة نصر– شارع حسن مأمون –التعليمية 

  منطقة قنا٢٤٧٢٢٣٦٦٥:  ف٢٤٧٢٢٨٣٦: ت
org.gaeb@gaeb 

  ٠٩٠٨٠٤٠٠ – ٧٠٧٠٤٠٠ 

38 

 لعملية تنفيذ مشروعات ١/٢٠١٠ عامة رقم مناقصة 20/12/2010
 بجمهورية مصر العربية وذلك إلنشاء التعليمية المبانى

:  العمليةإسم  قناوصيانة المدارس األتية بمحافظة 
 )ب(إنشاء مدرسة الفاوية 

 ٢٧١٧٥٢١:  التعريفى الرقم

  الهيئة العامة لألبنية–وزارة التربية والتعليم 
  مدينة نصر– شارع حسن مأمون –التعليمية 

 ة قنا منطق٢٤٧٢٢٣٦٦٥:  ف٢٤٧٢٢٨٣٦: ت
org.gaeb@gaeb 

  ٠٩٠٨٠٤٠٠ – ٧٠٧٠٤٠٠ 

39 

 لعملية تنفيذ مشروعات ١/٢٠١٠ رقم عامة مناقصة 20/12/2010
 إلنشاء وذلكالمبانى التعليمية بجمهورية مصر العربية 
 : العمليةإسموصيانة المدارس األتية بمحافظة قنا  

 ) ب(باعى إنشاء مدرسة عباس زن
 ٢٧١٧٥٠٧:  التعريفى الرقم

  الهيئة العامة لألبنية–وزارة التربية والتعليم 
  مدينة نصر– شارع حسن مأمون –التعليمية 

  منطقة قنا٢٤٧٢٢٣٦٦٥:  ف٢٤٧٢٢٨٣٦: ت
org.gaeb@gaeb 

  ٠٩٠٨٠٤٠٠ – ٧٠٧٠٤٠٠ 

40 

 لعملية تنفيذ مشروعات ١/٢٠١٠رقم  عامة مناقصة 20/12/2010
 بجمهورية مصر العربية وذلك إلنشاء التعليميةالمبانى 

 : العمليةإسم  قناوصيانة المدارس األتية بمحافظة 
 )ب (الحراجيةإنشاء مدرسة وحدة 

 ٢٧١٧٤٨١:  التعريفىالرقم 

  الهيئة العامة لألبنية–وزارة التربية والتعليم 
  مدينة نصر–مون  شارع حسن مأ–التعليمية 

  منطقة قنا٢٤٧٢٢٣٦٦٥:  ف٢٤٧٢٢٨٣٦: ت
org.gaeb@gaeb 

  ٠٩٠٨٠٤٠٠ – ٧٠٧٠٤٠٠ 

41 

 لعملية تنفيذ مشروعات ١/٢٠١٠ رقم عامة مناقصة 20/12/2010
 إلنشاء وذلكالمبانى التعليمية بجمهورية مصر العربية 

 : العمليةإسمبمحافظة قنا  وصيانة المدارس األتية 
 )أ.ت(إنشاء مدرسة جزيرة مطيرة

 ٢٧١٧٤٠٦: الرقم التعريفى 

  الهيئة العامة لألبنية–وزارة التربية والتعليم 
  مدينة نصر– شارع حسن مأمون –التعليمية 

  منطقة قنا٢٤٧٢٢٣٦٦٥:  ف٢٤٧٢٢٨٣٦: ت
org.gaeb@gaeb 

  ٠٩٠٨٠٤٠٠ – ٧٠٧٠٤٠٠ 

42 

 لعملية تنفيذ مشروعات ١/٢٠١٠ عامة رقم مناقصة 20/12/2010
 بجمهورية مصر العربية وذلك إلنشاء التعليميةالمبانى 

 : العمليةإسم  قناوصيانة المدارس األتية بمحافظة 
 )ب (الشبيراتإنشاء مدرسة نجع 

 ٢٧١٥٦٦٨:  التعريفى الرقم

 لهيئة العامة لألبنية ا–وزارة التربية والتعليم 
  مدينة نصر– شارع حسن مأمون –التعليمية 

  منطقة قنا٢٤٧٢٢٣٦٦٥:  ف٢٤٧٢٢٨٣٦: ت
org.gaeb@gaeb 

  ٠٩٠٨٠٤٠٠ – ٧٠٧٠٤٠٠ 

43 

 لعملية تنفيذ مشروعات ١/٢٠١٠ رقم عامة مناقصة 20/12/2010
 إلنشاء وذلكر العربية المبانى التعليمية بجمهورية مص

 : العمليةإسموصيانة المدارس األتية بمحافظة قنا  
 )ب(إنشاء مدرسة السليمات واإلمارة 

 ٢٧١٧٦٣٤:  التعريفى الرقم

  الهيئة العامة لألبنية–وزارة التربية والتعليم 
  مدينة نصر– شارع حسن مأمون –التعليمية 

  منطقة قنا٢٤٧٢٢٣٦٦٥:  ف٢٤٧٢٢٨٣٦: ت
org.gaeb@gaeb 

  ٠٩٠٨٠٤٠٠ – ٧٠٧٠٤٠٠ 
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 لعملية تنفيذ مشروعات ١/٢٠١٠ رقم عامة مناقصة 20/12/2010
 إلنشاء وذلكالمبانى التعليمية بجمهورية مصر العربية 
 : العمليةإسموصيانة المدارس األتية بمحافظة قنا  
 )ب(توسع بمدرسة أبو مناع غرب 

 ٢٧٠١٢٧١:  التعريفى رقمال

  الهيئة العامة لألبنية–وزارة التربية والتعليم 
  مدينة نصر– شارع حسن مأمون –التعليمية 

  منطقة قنا٢٤٧٢٢٣٦٦٥:  ف٢٤٧٢٢٨٣٦: ت
org.gaeb@gaeb 

  ٠٩٠٨٠٤٠٠ – ٧٠٧٠٤٠٠ 

45 

عملية تنفيذ مشروعات  ل١/٢٠١٠ رقم عامة مناقصة 20/12/2010
 إلنشاء وذلكالمبانى التعليمية بجمهورية مصر العربية 
 : العمليةإسموصيانة المدارس األتية بمحافظة قنا  

 ) ب(توسع جناح البالبيش 
 ٢٧٠٢٨٥٩:  التعريفى الرقم

  الهيئة العامة لألبنية–وزارة التربية والتعليم 
  مدينة نصر– شارع حسن مأمون –التعليمية 

  منطقة قنا٢٤٧٢٢٣٦٦٥:  ف٢٤٧٢٢٨٣٦ :ت
org.gaeb@gaeb 

  ٠٩٠٨٠٤٠٠ – ٧٠٧٠٤٠٠ 

46 

 مدارس فنية ) ٤ (تطويرعدد عامة لعملية  مناقصة 20/12/2010
  ٢٠١٠/٢٠١١للعام المالى الحالى 

  بنينالصناعيةمدرسة فاقوس ) ١(
 لمشتركةمدرسة ديرب نجم الصناعية ا) ٢(

  التجارية المشتركةالثانويةمدرسة العصلوجى ) ٣(
 )٢(مدرسة الزقازيق الصناعية بنات رقم ) ٤(

 ديوان المديرية– بالشرقية والتعليم التربية مديرية
 بجوار مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية

  المشتريات والمخازنإدارة  الزقازيق
 مال  طريق ج– السادات األعدادية بنين مدرسة

 ٢٣١٨٩١٤/٠٥٥: ت-عبد الناصر الزقازيق 

47 

) قرض كويتى (١/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 22/12/2010
  الزنكلون االبتدائية بالشرقيةمدرسةلعملية إنشاء 

 حسن مأمون.  التعليمية شلألبنية العامة الهيئة
٢٤٧٢٤٧٦٣: ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦: مدينة نصر ت 48 

 )قرض كويتى (١/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة مناقصة 22/12/2010
بالغربية  االبتدائيةلعملية إنشاء مدرسة أحمد مكاوى 

 حسن مأمون.  التعليمية شلألبنية العامة الهيئة
٢٤٧٢٤٧٦٣: ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦: مدينة نصر ت 49 

  عامة لعملية مناقصة 26/12/2010
 غير سكنية لمدارس التعليم مبانىتطوير التعليم الفنى 

 :إسم العملية: ىكالتالالفنى وهى 
  مدرسة أبو صير الملق التجارية

  والتعليم ببنى سويف التربية مديرية
  شارع بدرخان–إدارة المخازن والمشتريات 

50 

  لعملية عامة مناقصة 26/12/2010
 سكنية لمدارس التعليم غير مبانىتطوير التعليم الفنى 

 :إسم العملية: الفنى وهى كالتالى
 الزراعية مدرسة ببا الثانوية

  والتعليم ببنى سويف التربية مديرية
  شارع بدرخان–إدارة المخازن والمشتريات 

51 

  لعملية عامة مناقصة 26/12/2010
 سكنية لمدارس التعليم غير مبانىتطوير التعليم الفنى 

 :إسم العملية: الفنى وهى كالتالى
  الصناعيةالثانويةمدرسة الفشن 

 ببنى سويف  والتعليم التربية مديرية
  شارع بدرخان–إدارة المخازن والمشتريات 

52 

  عامة لعملية مبانى غير سكنية  مناقصة 05/01/2011
 سعادة ماهر الفندقية  /  دلمدرسة
  السنوات الثالث بأسواننظام

 التربية والتعليم إدارة مديرية – أسوان محافظة
 المشتريات بمديرية التربية والتعليم بأسوان 

 مدرسة سوزان بجوارالمجيد أبو زيد   عبد. ش
 التجارية بأسوان مخازن مديرية التربية مبارك

 سعد زغلول . والتعليم بأسوان ش
 ٢٣١٣٩٨٢/٠٩٧ – ٢٣١٣٩٨١: ت

53 

  لعملية مبانى غير سكنية  عامة مناقصة 06/01/2011
  ابراهيم الشريف الصناعية بأسوانأحمد لمدرسة

 والتعليم إدارة  التربيةمديرية – أسوان محافظة
 54 المشتريات بمديرية التربية والتعليم بأسوان 
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  لعملية  ٢/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 23/01/2011
 المنيا اآلتية بمحافظة  المدارس وتوسع وصيانة إنشاء
 مدرسة بجوار حى السلطان  – حسين طه. ش١٢

 : العمليةإسم )١ ( : الثانوية كاالتىالمنيا
:  التعريفىالرقم)  ب(نشآة الزعفران إنشاء مدرسة م

 وترميم وصيانة مدارس إنشاءمشروع   (٢٤٢٠٩٢١
 توليهالمنحة االلمانية ومقابل الدين االلمانى نظرا  لما 

الدولة من رعاية خاصة بتحديث وحل مشاكل المبانى 
 فى العملية التعليمية اساسيةالتعليمية بإعتبارها ركيزة 
سة االصالح الشامل للعمليةوفى ضوء تبنى الدولة لسيا

 وبمشاركة من بنك التعمير االلمانى تعلن التعليمية
 عن طرح المناقصات التعليميةالهيئة العامة لالبنية 

 بين الشركات ذات الكفاءة ٢٠١٠االتى بيانها لسنة 
 فى تنفيذ مشروعات المبانى التعليمية المتميزة

 وصيانةبجمهورية مصر العربية وذلك إلنشاء 
مدارس اآلتية بمحافظات المنيا وأسيوط والفيوم طبقا ال

يتم تقديم العروض : للشروط التاليةطبقا وذلك ) (لما يلى
 )وفقا للتعليمات الواردة بوثائق العطاء 

 الهيئة العامة لألبنية التعليمية
 ٢٤٧٢٣٦٦٥ : ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦ :ت

  مدينة نصر–حسن مأمون . ش
E-mail: gaeb@gaeb.org 

55 

  لعملية٢/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 23/01/2011
 بمحافظة وتوسع وصيانة المدارس اآلتية إنشاء
 بجوار  السلطان حى –طه حسين . ش١٢ - المنيا

إنشاء : إسم العملية )٢:  (مدرسة المنيا الثانوية كاالتى
 ٢٤١٩٧٣٧:  التعريفىالرقم)  ب(مدرسة الحسينية 

 الهيئة العامة لألبنية التعليمية
 ٢٤٧٢٣٦٦٥ : ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦ :ت

  مدينة نصر–حسن مأمون . ش
E-mail: gaeb@gaeb.org 

56 

  لعملية٢/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 23/01/2011
 المنيا وتوسع وصيانة مدارس بمحافظة إنشاء

)أ-ت( كفر لبسعربإنشاء مدرسة : إسم العملية )٣(
 ٢٤٢١١٤٢:  التعريفىالرقم

 عليميةالهيئة العامة لألبنية الت
 ٢٤٧٢٣٦٦٥ : ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦ :ت

  مدينة نصر–حسن مأمون . ش
E-mail: gaeb@gaeb.org 

57 

  لعملية٢/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 23/01/2011
 المنيا وتوسع وصيانة مدارس بمحافظة إنشاء

 الرقم)  ب (صنيمإنشاء مدرسة : إسم العملية )٤(
 ٢٤٢٠٥٠٣: التعريفى

 لتعليميةالهيئة العامة لألبنية ا
 ٢٤٧٢٣٦٦٥ : ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦ :ت

  مدينة نصر–حسن مأمون . ش
E-mail: gaeb@gaeb.org 

58 

  لعملية٢/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 23/01/2011
 المنيا وتوسع وصيانة المدارس بمحافظة إنشاء

 )ب( العلم بانإنشاء مدرسة : إسم العملية )٥(
 ٢٤٢٠٥١٥:  التعريفىالرقم

 ألبنية التعليميةالهيئة العامة ل
 ٢٤٧٢٣٦٦٥ : ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦ :ت

  مدينة نصر–حسن مأمون . ش
E-mail: gaeb@gaeb.org 

59 

  لعملية٢/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 23/01/2011
  بمحافظة المنيامدارسإنشاء وتوسع وصيانة 

 )ب (٣إنشاء مدرسة سالقوس: إسم العملية )٦(
 ٢٤١٥٧٥٨:  التعريفىالرقم

 مة لألبنية التعليميةالهيئة العا
 ٢٤٧٢٣٦٦٥ : ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦ :ت

  مدينة نصر–حسن مأمون . ش
E-mail: gaeb@gaeb.org 

60 

  لعملية٢/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 23/01/2011
 المنيا وتوسع وصيانة مدارس بمحافظة إنشاء

 )ب (الجهادإنشاء مدرسة : إسم العملية )٧(
 ٢٤٢١٧٢٤:  التعريفىالرقم

 لعامة لألبنية التعليميةالهيئة ا
 ٢٤٧٢٣٦٦٥ : ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦ :ت

  مدينة نصر–حسن مأمون . ش
E-mail: gaeb@gaeb.org 

61 

  لعملية ٢/٢٠١٠/٢٠١١ عامة رقم مناقصة 23/01/2011
  بمحافظة المنيامدارسإنشاء وتوسع وصيانة 

 )أ-ت( مدرسة بان التعليم توسيع: إسم العملية)٨(
 ٢٤٠٢١٢٨: التعريفى الرقم

 الهيئة العامة لألبنية التعليمية
 ٢٤٧٢٣٦٦٥ : ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦ :ت

  مدينة نصر–حسن مأمون . ش
E-mail: gaeb@gaeb.org 

62 
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  لعملية٢/٢٠١٠/٢٠١١ رقم عامة مناقصة 23/01/2011
  وصيانة مدارس بمحافظة المنياوتوسع إنشاء

 )ب(توسيع مدرسة كفر لبس: إسم العملية )٩(
 ٢٤١١٨٢٢:  التعريفىالرقم

 الهيئة العامة لألبنية التعليمية
 ٢٤٧٢٣٦٦٥ : ف– ٢٤٧٢٢٨٣٦ :ت

  مدينة نصر–حسن مأمون . ش
E-mail: gaeb@gaeb.org 

63 

  عامة رقم لعملية مناقصة 25/01/2011
 م١٢٦٠ بشرم الشيخ مساحة مدرسةبناء 

 )بين المقاولين (

  الثقافية للرعاية شرم الشيخ جمعية
 الشيخ دومينا كورال باى بشرم 

 ٣٦٦٤٢٦٢/٠٦٩ :ت
64 

  لعملية عامة مناقصة 06/12/2011
تطوير ورفع كفاءة مدرسة الجيزة الصناعية الكهربية 

 )  تجهيزات– مبانىصيانة (

 والتعليم اإلدارة التربية مديرية – الجيزة محافظة
العامة للشئون المالية واالدارية المخازن 

اكن  مخازن المديرية مس– مركزى –والمشتريات 
   ٣٧٢٤٦١٣٨:  الجيزة ت–ساقية مكى 

 البساتين .  ش– القيد والحفظ بالمديرية قسم
 الدور األرضى-جامعة القاهرة  .  شمن

65 

برنامج األغذية العالمى التابع لألمم  (عامة مناقصة  يذكرلم
 :لعملية) المتحدة

 الواقعة على طريق المرةمدرسة بقرية ) ١(بناء عدد 
العملية بنظام المظروفين (بيع   نو–سانت كاترين 

 )٢٠١٠ أبريل ٨وآخر موعد لتقديم العروض هو 

  المتكاملة لبدو جنوب سيناء التنمية مشروع
  ١٦١ و ١٠٨مقر البرنامج تقاطع شارع 

 66 المعادىحدائق 

 
 

  والمطلوب فيها إنشاء أو إستكمال إنشاء معاهد٢٠١٠مناقصات عام 

 م الجهة المعلنة موضوع المناقصة تاريخ الجلسة

  عامة لعمليةمناقصة 01/02/2010
  معهد بالل بن رباح بمنطقة حلوانإنشاء

 الشريف األزهر
 1  األزهرية بحلوانالمنطقة

  عامة لعمليةمناقصة 01/02/2010
 ث منطقة بنى سويف/ معهد إهيناسيا عإستكمال

  األزهرية المنطقة - الشريف األزهر
 2 ٢٣٥٦٨٥٨/٠٨٢: ت - ببنى سويف

  لعملية عامة مناقصة 01/02/2010
 ث فتيات /إنشاء معهد برج العرب ع
 بمنطقة األسكندرية

 األزهرية باألسكندريةالمنطقة - الشريف األزهر
 3 ٤٢٥٤٢٤٨/٠٣ :ت

  عامة لعملية مناقصة 02/02/2010
 ث /إستكمال معهد فتيات بنى سويف ع

 في بنى سومنطقة

ية ببنى سويف األزهرالمنطقة - الشريف األزهر
 4 ٢٣٥٦٨٥٨/٠٨٢: ت

  لعملية عامة مناقصة 02/02/2010
 ث بنين /إنشاء معهد برج العرب ع
 بمنطقة األسكندرية

 األزهرية باألسكندريةالمنطقة - الشريف األزهر
 5 ٤٢٥٤٢٤٨/٠٣ :ت

  لعمليةعامة مناقصة 16/02/2010
  والمبنى اإلدارىالقديم وترميم المبنى تطوير

 )اءات داخل مظروفين فنى ومالىتقدم العط(

  والمعاهد التعليمية للمستشفيات العامة الهيئة
المعهد القومى ألبحاث األمراض المتوطنة والكبد

 القصر العينى . أ ش١٠
 ٢٣٦٤٩٠٠٥ -٢٣٦٤٢٤٩٤: ت

6 

  عامة لعملية مناقصة 28/02/2010
  فتيات بمدينة سفاجاوإعدادإنشاء مركز تدريب  

  الوحدة المحلية –حمر  البحر األمحافظة
  إدارة عقود المشروعات–لمدينة سفاجا 

 ٣٢٥١٢٢٨/٠٦٥ -٣٢٥١٠٠٦ :ت
7 

  مناقصة عامة لعمليةإعادة 03/03/2010
 الجفافة بقرية معهد أزهرى ب ع ث فتيات  إنشاء

)بين مقاولى الفئة الخامسة(مركز الحسنة بشمال سيناء 

ق  األسكان والمرافمديرية شمال سيناء محافظة
 8 ٣٣٥٢٦٦١/٠٦٨ – ٣٣٥١٤٣٤: بالعريش ت

 لعملية عامة مناقصة 11/03/2010
 ث/ معهد أبو داود السباخ عإنشاء

  األزهريةالدقهلية منطقة – الشريف األزهر
 9 ٧٥٩٠٥٥٥/٠٥٠:  ت
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  لعمليةعامة مناقصة 11/03/2010
 بنينع / معهد طنان بإستكمال

  األزهريةالقليوبية منطقة – الشريف األزهر
 10 ٣٢٢٢٥٠٥/٠١٣ -٣٢١٠٤٩٨:  ت

  لعمليةعامة مناقصة 11/03/2010
  بن معهد جرف سرحاإستكمال

  األزهريةأسيوط منطقة – الشريف األزهر
 11 ٢٣٢٣٥٧٥/٠٨٨ -٢٣٢٢٩٧٩: ت

  لعمليةعامة مناقصة 11/03/2010
  معهد الفشن بإستكمال

  سويف األزهريةبنى منطقة – الشريف األزهر
 12 ٢٣٥٦٨٥٨/٠٨٢:ت

  عامة لعمليةمناقصة 01/04/2010
  مكتب إستشارى لمبنى المعهد الجديدإختيار

 مع تقديم سابقة أعمال فى المبانى التعليمية (
 ) والمعاهد العلياوالجامعات

 المعهد العالى للخدمة – العالى التعليم وزارة
  إدارة المشتريات –اإلجتماعية ببنها 

 13  بنها الجديدة– األمل مستشفىشارع 

 لعملية) ٢( رقم عامة مناقصة 24/05/2010
  األطوال مترولوجيا وتشغيل مبنى صيانة

  بالمعهد  الدقةوهندسة

  لشئون البحث العلمىالدولة وزارة
 شارع ترسا – للقياس والمعايرة ىالمعهد القوم

 ٣٧٤٢٦٩١٢:  ت– الهرم – المطبعةمحطة 
14 

  لعملية عامة مناقصة 30/05/2010
  مرحوم بمحلة التدريب المهنى زمركإنشاء  

 أول علوى+ ميزانين +  مركز طنطا أرضى -

  االسكان والمرافق مديرية – الغربية محافظة
 أمام مجمع المحاكم بطنطا 

 ٣٣٣٤١٣٨/٠٤٠ -٣٣٣٣٠٥٥: ت
15 

  لعملية٥٦ رقم عامة مناقصة 17/06/2010
 ومبانى هيكل خرسانى إنشاء
  وتركيب مصعد ركابوتوريد

 الرئيسى بمركز تدريب بيطرى بإمبابة للمبنى

 الهيئة – األراضى وإستصالح الزراعة وزارة
 اإلدارة العامة للشئون –العامة للخدمات البيطرية 

  مخازن الهيئة بطريق النصر – المالية
 أماممساكن ايديال بجوار جامع كرم االسالم . ش

السكة . ش(نادى المقاولون العرب بالجبل االخضر 
٣٧٤٨٤٣٢٨ -٣٣٣٥٤٠٣٩: ت) ابقاالبيضاء س

16 

  لعملية عامة مناقصة 02/08/2010
  التجارى الفنىإنشاء مبنى المعهد  

 بحى الريسة بالعريش 

  االسكان والمرافقمديرية شمال سيناء محافظة
 17 ٣٥٠٠٤٣٤/٠٦٨ – ٣٥٠٠٨٧٠: بالعريش ت

  لعملية٣/٢٠١٠ رقم عامة مناقصة 24/10/2010
ستشارية الالزمة لتنسيق الموقع   االباألعمال القيام

  لمبانى المعهد الفنى الصناعى بقنا  العام
 )بين المكاتب االستشارية المتخصصة(

 العامة للشئون الهندسيةاإلدارة التعليم العالى وزارة
 ) ١(بلوك ) ٩(إمتداد عباس العقاد عمارة 

 مدينة نصر وزارة التعليم العالى  السفاراتحى 
 والمخازن التابعة للوزارة الكائنة  المشترياتإدارة

 ) ١(بلوك ) ٨ (عمارةامتداد عباس العقاد  
  التعليم العالى وزارةحى السفارات مدينة نصر 

 ٢٢٦٧١٨٥٤ – ٢٢٧٣٤١٧٧: ت

18 

 إلعادة طرح) ١( عامة رقم مناقصة 04/11/2010
  تجديد وتطوير مبنى األشعاعية بالمعهد عملية

 لعلمى لشئون البحث االدولة وزارة
 المعهد القومى للقياس والمعايرة

 المطبعةشارع ترسا محطة 
 ٣٧٤٢٦٩١٢: ت -الهرم 

19 

  عامة لعمليةمناقصة  يذكرلم
 ا معهد أزهرى بفاو قبلى بقنبناء

  الخيرية بالقاهرةللمشروعات الكويتى المكتب
  مدينة المعراج بزهراء المعادى٢٠٥٣
 ٣٣٣٨٨٧٧٦ -٣٣٣٧٧٨٠٢ :ت

20 
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  والمطلوب فيها إنشاء أو إستكمال إنشاء وحدات بيطرية٢٠١٠ناقصات عام م

 م الجهة المعلنة موضوع المناقصة تاريخ الجلسة

  لعمليةالحديدية عامة لألعمال مناقصة 09/02/2010
 حيوانى محطة إنتاج إنشاء

  الشركة بالصالحيةبمزرعة

 إلدارة المشروعات الزراعية رمسيس شركة
 بمدينة الصالحية الجديدة –ية مزرعة الصالح
 )١٩(قطعة ) ١٠ (مجاورة

1 

  عامة لعمليةمناقصة 01/03/2010
   وإحالل الوحدة البيطرية بالنسايمة م المنزلة هدم

 المقيدين باإلتحاد الفئة والشركاتبين المقاولين (
 عقدالسابعة مبانى متكامل وعلى أن تكون كل عملية 

 )مستقل

  االسكان والمرافقريةمدي – الدقهلية محافظة
 ٢٣٣٢٠٧٣/٠٥٠: ت

2 

  لعمليةعامة مناقصة 02/06/2010
  الجديدة٧ مشين جور وحدة بيطرية بقرية إنشاء

  الوادى الجديدمحافظة
  العقود– االسكان اإلدارة المالية مديرية
 ٧٩٢١٦٥٩/٠٩٢ -٧٩٢٠٧٦٠: ت

3 

  عامة لعمليةمناقصة 26/12/2010
 البيطرية بأبو والوحدة  وتجديد مبنى اإلدارة إحالل

 )فئة التصنيف السابعة( المطامير

  البحيرة محافظة
 4  والمرافق دمنهوراإلسكانمديرية 

  عامة لعمليةمناقصة 31/01/2011
  العدوة– الوحدة البيطرية قرية الشيخ مسعود إنشاء

  مديرة اإلسكان والمرافق بالمنيا– المنيا محافظة
 5 مجمع المصالح الحكومية

 
- - - - - - - 




