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HOT INFORMATION SERVICE your business information guide 

Tuesday, Apr. 21, 2015 - Issue No. 2421   Communication & Office Supply Sector  ٢٤٢١العدد رقم  - ٢٠١٥أبريل -٢١ثالثاء  ال  

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

 
تاريخ ال

والمصدر
المستندات 
 نـيـأمـالت المطلوبة

 موعد ومكان 
 فض المظاريف

 كراسةالثمن 
م الجهة المعلنة وعنوانها وعـــموضـال ومكان شرائها

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 ٢٥/٤/٢٠١٥السبت  لم يذكر 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٢٥٠
 )س العنواننف(

 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 
 صان  ح٧٠٠:٤٠٠بقدرة جر من 

 وباقى المواصفات الفنية مدونة بكراسة الشروط 

 )هيبكا( البيئة ظة علىفجمعية المحا
  الغردقة– B2مارينا مبنى 

 ٠٦٥ - ٣٤٤٥٠٣٥: ت

١ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

U1 T1 T2
T4 S1 S2 

P3 P4 

 إلى  يستكمل% ٢
 عند الرسو% ١٠

 ١٧/٥/٢٠١٥األحد 
  ص١١الساعة 

 )المظروف الفنى(
 )نفس العنوان(

 ج٢٥٠
 م.ض% ١٠شاملة 

 للنسخة الواحدة
 )نفس العنوان(

 لعملية ٣٣١/٢٠١٥/٣مناقصة عامة رقم 
  كارت الحساب  ٢٥٠) ١(بند 
  أجندة تسليم١٥٠) ٢(بند 
  دفتر إذن صرف٦,٠٠٠) ٣(بند 
  نموذج تعازي٣,٠٠٠,٠٠٠) ٤(بند 
  نموذج رجال أعمال٤٠,٠٠٠) ٥(بند 

 العملية قابلة للتجزئة

 م.م.تصاالت شالشركة المصرية لإل
 قطاع المخازن والمتشريات

  الدور التاسع–سنترال األوبرا 
  القاهرة-العتبة 

٢ 

١٩/٤ 
٢ ص خـ

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

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٣/٢٠١٥رقم مناقصة عامة 
  وكرتونتوريد ورق طبع مستورد

 مؤسسة أخبار اليوم 
 المحلية لجنة المشتريات 

 الدور الرابع –أمانة اللجنة 
 المبنى الرئيسى

 ةالقاهر – ش الصحافة ٦

٣ 
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١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

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

 )مبنى العريش(

 ج١٥٠
 )المشتريات والمخازن(

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

 عيةكلية التربية النو
  دوالب كهربائى–أفران خزف 

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

  ماكينة فرد شرائح الطينات–حساس 

 جامعة بورسعيد 
 اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن

 كزيةإدارة المشتريات المر
  بورسعيد–مبنى العريش 

٤ 

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
 توريد 

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

 تشفى المنشاوى العاممس
 بطنطا
 

٥ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

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

 ١٠/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد األحبار

 وزارة الصحة 
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة
 معهد ناصر للبحوث والعالج

 ترياتإدارة المش
  شارع كورنيش النيل١٣٥٩

  القاهرة–شبرا 

٦ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1 U3 يستكمل ج٥٠,٠٠٠ 
 عند الرسو% ٥لى إ

 ١٣/٥/٢٠١٥األربعاء 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٤٠٠
 )نفس العنوان(

  عامة لعمليةممارسة
 توريد أفالم أشعة

 وزارة الصحة 
 أمانة المراكز الطبية المتخصصة

 لبحوث والعالجمعهد ناصر ل

٧ 

١٩/٤ 
 ٩ج ص 

U1 ٦/٥/٢٠١٥األربعاء  ج ٣٧,٠٠٠ 
 )المظروف الفني(

 )نفس العنوان (

 ج٢٧٥
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية 
 توريد إحتياجات المستشفيات 

 فرع شمال غرب الدلتا والمخازن العامة 
 من مالبس وكساوى عاملين ومفروشات

ة اإلستسفسارات مدة سريان العطاء ثالة أشهر وجلس(
 )٢٦/٤/٢٠١٥يوم 

 الهيئة العامة للتأمين الصحى 
 فرع شمال غرب الدلتا 

 مستشفى جمال عبد الناصر 

٨ 

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 (يد وتركيب وتشغيل نظام كاميرات مراقبةتور

 تسليم مفتاح ) األولى

 شركة البتروكيماويات المصرية 
 إحدى شركات الهيئة المصرية العامة 

  طريق أسكندرية ٣٦ ك -للبترول 
 القاهرة الصحراوى

 ) خطوط٦ (٤٧٧٠٠١٢: ت
  ٤٧٧٠٠٣١/٠٣: ف

٩ 
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٢٠/٤ 
٢٤ صهـ 

U1 U3 T1
T2 S1 S2 
P1 P3 P4 

 ٥/٥/٢٠١٥الثالثاء  %٢
  ص١١الساعة 

 )المظروف الفنى(
 )نفس العنوان(

ثمانمائة وثمانون (٨٨١٠٠
 ج)ألف ومائة

 م.ضشامل 
 للنسخة الواحدة

 نفس العنوان(

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

 TC-450طبقا للمواصفة 
  مللم٠,٤قطر 

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

 ) والعملية قابلة للتجزئة مع المظروف الفنيالشركة

 م.م.الشركة المصرية لإلتصاالت ش
 قطاع المخازن والمشتريات

  الدور التاسع–سنترال األوبرا 
  القاهرة–العتبة 

 ٢٥٨٨٤٧٥١ -٢٥٨٩٩٥٢٩: ت

١٠ 

٢٠/٤ 
٢٣ صخـ 

R4  يستكمل ج٣٠,٠٠٠ 
عند الرسو% ١٠إلى 

 ١٠/٥/٢٠١٥األحد 
 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )نفس العنوان(

 عامة لعمليةمزايدة 
  مواقع ٣اإلستغالل اإلعالنى لعدد 

  شاشات إلكترونية كاملة األلوان ٣إلقامة عدد 
  الهرم– الدقى –وذلك بنطاق حى جنوب 

 محافظة الجيزة 
 الديوان العام

 ود والمشترياتإدارة العق
  الجيزة – شارع االهرام ٤٠٦

١١ 

٢٠/٤ 
٢٣ صخـ 

R4  يستكمل ج١٥,٠٠٠ 
عند الرسو% ١٠إلى 

 ١٢/٥/٢٠١٥الثالثاء 
 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )نفس العنوان(

 عامة لعمليةمزايدة 
 إعالن فانوس فردى ٨٨اإلستغالل اإلعالنى لعدد 

  سم على أعمدة االنارة ١٢٥×٨٠بمقاس 
 يدة على جانبى شارع العامة الجد

 محيى الدين أبو العز بحى الدقى

 محافظة الجيزة 
 الديوان العام

 إدارة العقود والمشتريات
  الجيزة – شارع االهرام ٤٠٦

١٢ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 ج يستكمل الى ٧,٥٠٠
 عند الرسو % ٥

 ٢٤/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )نفس العنوان(

  لعمليةمناقصة عامة
 إستكمال األجراءات األمنية 

 بفروع القطاع بدمياط 

 بنك التنمية واإلئتمان الزراعى
  قطاع دمياط –وجه بحرى 

  دمياط –كورنيش النيل 

١٣ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو % ٥

 ١١/٥/٢٠١٥اإلثنين 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج١١٠
 )نفس العنوان(

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

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

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

٢٣٩٢٠٠٥  
  ٢٣٩٢٠٥٠٩ – ٢٣٩٣٤٥٥٨: ف

١٤ 
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 يند موردـ قي
تاريخ ال

والمصدر
آخر موعد لتقديم  المستندات المطلوبة

 مستندات القيد
 كراسةالثمن 

م الجهة المعلنة وعنوانها وعـــموضـال ومكان شرائها
١٩/٤ 

٢٤هـ ص 

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

 فتح باب قيد فى سجل الموريد والمقاولين
ذلك الوكالء التجاريين للقطاعين العام والخاص وك

 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

  للمشتريات والعقوداإلدارة العامة
  شارع سيدى المتولى٩
 ٣٩٣٥٧٢٦ – ٣٩٣٥٧٢٧: ت

 ٣٩٣٦٢٨٩: ف

١ 

٢٠/٤ 
٢٤ص هـ 

S1 S2 S5 T1 R1 - ج١٠٠ 
 )نفس العنوان(

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

معدات وخطوط االنتاج (مجموعة االنتاج ) ١(بند 
 خامات –ة وخامات انتاج  كيماويات صناعي–الكيماوية 

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

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

 أجهزة –مهمات وقاية (مجموعة متنوعات ) ٦(بند 
 أدوات –ات نظافة  أدو– معدات اطفاء –تكييف 
 )صحية

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

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

  للكيماويات المتخصصة– شركة أبو زعبل
  القليوبية–أبي زعبل 

 ٢٦٢٦٥٠٦٠ – ٢٦٢٦٥٠٥٨: ت
 ٢٦٢٦٥٠٣٦ – ٢٦٢٦٥٠٣٥: ف

٢ 

 
 أمريكى 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

 وزارة النقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر عملية توريد قطع غيار ألجهزة اإلتصاالت الخاصة بالمراقبات المركزية ٣ / ٢٣ ٢٤٠٩ ١٧  ٤ / ٢٦

 جامعة قناة السويس المستشفى الجامعى توريد أظرف لألقسام التشخيصية واألورامعملية  ٤ / ٨ ٢٤١٦ ١٣  ٤ / ٢٦

 قطاع الخدمات الطبية - وزارة الداخلية شرطة بالعجوزةالتعاقد على نظام مراقبة متكامل بالكاميرات وشبكات الكابالت لمبنى القطاع ومستشفى العملية  ٤ / ١٠ ٢٤١٧ ٩  ٤ / ٢٦

 جمعية األورمان ممارسة توريد كراتين لتعبئة المواد الغذائية لكرتونة رمضان لزوم أعمال القرى الفقيرة بالصعيد ٤ / ١٧ ٢٤٢٠ ١٢  ٤ / ٢٦

 ة أخبار اليوممؤسس  Cold set لون ٤توريد أحبار طباعة أوفست عملية  ٣ / ٢٩ ٢٤١٢ ١٠  ٤ / ٢٧

 مؤسسة أخبار اليوم  لون٤توريد أحبار طباعة أوفست أفراح عملية  ٣ / ٢٩ ٢٤١٢ ١١  ٤ / ٢٧

 شركة قنا لصناعة الورق  إلخ... طن بالشحن الجوى خالصة١ طن ورق كور مستورد وتقدم عينة بكرة بحد أدنى ٤٠٠توريد  ٤ / ٤ ٢٤١٤ ٦  ٤ / ٢٧

 مصلحة الضرائب  UPS جهاز حفظ الطاقة ٢توريد عدد  عملية ٤ / ٥ ٢٤١٥ ٨  ٤ / ٢٧

 شركة مياة الشرب والصرف الصحى بقنا توريد وضمان أحبار متنوعة ومستلزمات تشغيل عملية  ٤ / ٩ ٢٤١٧ ١  ٤ / ٢٧

 جامعة حلوان تأثيث الدور العلوى لمبنى العمارة بكلية الفنون الجميلة عملية  ٤ / ٩ ٢٤١٧ ٣  ٤ / ٢٧

 الجمعية التعاونية التعليمية لكلة النصر للبنين إليجار واستغالل أسوار الكلية لإلعالنات على شارعى اإلقبال والحرية  ممارسة ٤ / ١٠ ٢٤١٧ ١٣  ٤ / ٢٧

  المصرية العامة ودعاتشركة المست  جهاز سكانر٥ طابعة كمبيوتر وعدد ٥ جهاز حاسب آلى وعدد ١٥ سيرفر خادم وعدد ١توريد عدد  ٤ / ١٠ ٢٤١٧ ١٤  ٤ / ٢٧

 وزارة الطيران المدنى  ممارسة توريد وتركيب ماكينة باب أتوماتيكى منزلق ٤ / ١٢ ٢٤١٨ ٢  ٤ / ٢٧

  مستشفيات جامعة المنوفية إلخ...إبرام عقد صيانة لسنترال ماركة الكاتيل بالمستشفى الجامعى وسنترال ماركة باناسونيك بمستشفى ٤ / ١٥ ٢٤١٩ ٥  ٤ / ٢٧

 هيئة الطاقة الذرية  توريد ماكينات تصوير صغيرة وكبيرة من اإلنتاج المحلىعملية  ٤ / ١٦ ٢٤٢٠ ١  ٤ / ٢٧

  أكتوبر ٦ جهاز تنمية مدينة هيئة المجتمعات العمرانية توريد إحتياجات الجهاز من المطبوعاتعملية  ٣ / ٢٥ ٢٤١٠ ١٣  ٤ / ٢٨

 شركة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء إلخ... منظومة التحكم فى إشعال الغاليات وتحديث كروت حساسات اللهب للغاليات بمحطةتحديثعملية  ٣ / ٢٩ ٢٤١٢ ٢  ٤ / ٢٨

 تالشركة المصرية لالتصاال إلخ...إحالل وتوريد وتركيب لوحات وكابالت بنظام اإلطار التعاقدى لمدة عام واعملية تسليم مفتاح قابلة ٤ /  ١ ٢٤١٣ ١٠  ٤ / ٢٨

 بنك مصر  نموذج من نماذج مطبوعات البنك ٦٨توريد عدد عملية  ٤ / ٨ ٢٤١٦ ٨  ٤ / ٢٨

 وزارة الطيران المدنى  توريد نجمة كراسى عملية  ٤ / ١٢ ٢٤١٨ ١  ٤ / ٢٨

 هيئة الطاقة الذرية  توريد أثاثات عملية  ٤ / ١٦ ٢٤٢٠ ٢  ٤ / ٢٨

 شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جرام٧٠سم ١٤×٣٨رة مطبوعة على ورق متصل توريد فاتوعملية  ٤ / ١٦ ٢٤٢٠ ٦  ٤ / ٢٨

 محافظة البحيرة مديرية الشئون الصحية  عملية توريد كاميرات مراقبة أمنية وأجهزة بصمة وبوابات إلكترونية ٤ / ١٧ ٢٤٢٠ ١٤  ٤ / ٢٨
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  شركة القاهرة إلنتاج الكهرباء إلخ...قبة بالكاميرات لمحطات كهرباء شمال القاهرة شمالتصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام مرا ٢ / ٢٦ ٢٣٩٩ ١  ٤ / ٢٩

  أكتوبر ٦ جهاز تنمية مدينة هيئة المجتمعات العمرانية توريد إحتياجات الجهاز من األدوات الكتابيةعملية  ٣ / ٢٥ ٢٤١٠ ١٤  ٤ / ٢٩

 الشركة المصرية للمطارات إلخ...ل لنشاط تغليف الحقائب بصالة االجراءات بمطار برج العرب بماكينة تغليف مشغ١مزايدة اختيار عدد  ٣ / ٢٥ ٢٤١٠ ٢٠  ٤ / ٢٩

 اإلتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء أعمال األمن والحراسة لمقر اإلتحاد بمدينة نصرعملية  ٣ / ٢٩ ٢٤١٢ ١  ٤ / ٢٩

 محافظة كفر الشيخ مدينة مصيف بلطيم ية واإلعالن داخل المصيفمزايدة إستغالل الدعا ٤ / ٤ ٢٤١٤ ١٠  ٤ / ٢٩

 محافظة كفر الشيخ مدينة مصيف بلطيم إستغالل الدعاية واالعالن داخل المصيف مزايدة ٤ / ٥ ٢٤١٥ ٦  ٤ / ٢٩

 براالهيئة العامة للمركز الثقافى دار األو للهيئة DMXتوريد جهاز كنترول ممارسة  ٤ / ٨ ٢٤١٦ ١٠  ٤ / ٢٩

 جامعة حلوان تصنيع وتوريد وتركيب اللوحات اإلرشادية الخاصة بخطط اإلخالء لكلية ووحدات الجامعةعملية  ٤ / ٩ ٢٤١٧ ٤  ٤ / ٢٩

 الصناعية والتعدينية  لتنفيذ المشروعاتالهيئة العامة إلخ...تنفيذ أعمال منظومة التأمين ضد أخطار الحريق لغرفة التحكم والمحوالت ومخزن قطع الغيار بميناء ٤ / ٩ ٢٤١٧ ٦  ٤ / ٢٩

 شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء توريد مطبوعات حاسب آلىعملية  ٤ / ١٤ ٢٤١٩ ٣  ٤ / ٢٩

  أكتوبر ٦ جهاز تنمية مدينة مرانيةهيئة المجتمعات الع إلخ...ميدان مجمع/ميدان الحصرى/ميدان جهينة: أعمال صيانة إشارات المرور الضوئية باألماكن االتية ٣ / ٢٥ ٢٤١٠ ١٥  ٤ / ٣٠

 األزهر الشريف عملية توريد وتركيب شبكة إنذار وإطفاء للحريق بمكتبة األزهر ٤ / ٨ ٢٤١٦ ١٨  ٤ / ٣٠

 شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء توريد وتركيب أجهزة انذار حريق  عملية ٤ / ١٦ ٢٤٢٠ ٧  ٤ / ٣٠

 وزارة اآلثار مركز تسجيل األثار المصرية إلخ...وتركيب نظام الترقيم وتأمين الطباعة الرقمية من الحاسب اآللى فائق القدرة والسرعة والدقةتوريد  ٤ / ١٨ ٢٤٢٠ ١٦  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 

 


