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HOT INFORMATION SERVICE your business information guide 

Tuesday, Apr. 21, 2015 - Issue No. 2664     Vehicles’ Sector    ٢٦٦٤العدد رقم  - ٢٠١٥أبريل -٢١ثالثاء  ال  

  جنيها مصريا٦٠٠ اإلشتراك السنوي – تصدر األحد والثالثاء والخميس من كل أسبوع –) هوت إنفورميشن(مات  المنظومة المصرية للمعلو– تغطية شاملة المناقصات القطاع – قطاع المركبات -جمهورية مصر العربية 
Public Tenders’ Service  - Issued 3 times a week: Sunday, Tuesday & Thursday – Contains all information related to the sector - be fully informed in minutes – 600 EP Annually 

 
تاريخ ال

والمصدر
المستندات 
 نـيـأمـالت المطلوبة

 موعد ومكان 
 فض المظاريف

 كراسةالثمن 
م الجهة المعلنة وعنوانها وعـــموضـال ومكان شرائها

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

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

 )نفس العنوان(

 ج٤٠٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ٢٠١٥/ع٣٢مناقصة عامة 
  محرك كهربائى ضد اإلنفجار٢توريد عدد 

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

 )مدير عام المهمات/ باسم السيد

 شركة القاهرة لتكرير البترول 
 اإلدارة العامة للمهمات

 مسطرد

١ 

١٩/٤ 
٢٤هـ ص 

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

 )نفس العنوان(

 ج٢٥٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
توريد مركب سفارى خشبى يعمل بكفاءة وحاصل على 

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

 على أن تكون مجهزة بكافة معدات المالحة
Area A1-A2متر٣٠:٢٧ من  الطول  

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

 وباقى المواصفات الفنية مدونة بكراسة الشروط 

 )هيبكا( البيئة ظة علىفجمعية المحا
  الغردقة– B2مارينا مبنى 

 ٠٦٥ - ٣٤٤٥٠٣٥: ت

٢ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

U1` ٣/٥/٢٠١٥األحد  %٢ 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 م. ضج شامل٣٣٠
 )نفس العنوان(

 لعملية ١/٢٠١٤/٢٠١٥رقم مناقصة عامة 
  سيارة نقل موتى ١توريد عدد 

 مكيفة صناعة يابانية أو اوروبى 
 ٢٠١٤/٢٠١٥اخر موديل سنة الصنع 

 

 وزارة التموين
 الشركة القابضة للصناعات الغذائية

 م.م.ق.ش
  القاهرة– سراى القبة – ميدان السواح ١

٣ 
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١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

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

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد قطع غيار معدات 

  محرك بركنز–محرك كمنز 

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

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

 ) م.م.ت.ش(
  محمود طلعت ارع ش٤

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

 ٢٢٦٠٤٧٤٤: ف - ٢٢٦٠٤٧٤٧

٤ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

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

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد قطع غيار معدات

 مكشطة – هراسات انجرسول –در كوماتسو جري
 محرك – فنشر فوجال – فنشر سيدرابيدز –فيرتجن 

 كوماتسو

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

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

 ) م.م.ت.ش(

٥ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

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

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد بطاريات طرازات مختلفة 

 لزوم السيارات

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

 )م.ق.م.ش(والنقل البرى 
 قشركة النيل العامة إلنشاء الطر

٦ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

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

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد قطع غيار لزوم لوادر ومحركات فولفو

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى 

 )م.ق.م.ش(والنقل البرى 
 ركة النيل العامة إلنشاء الطرقش

٧ 

١٩/٤ 
٢٣ ص خـ

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

 )نفس العنوان(

 ج٢٠٠
 )نفس العنوان(

 مناقصة عامة لعملية
 توريد قطع غيار مكشطة بيتللى وجريدر 

 ومحركات كاتربيللر

 اإلدارة العامة للتعاقدات -وزارة النقل 
الطرق والكبارى الشركة القابضة لمشروعات 

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

٨ 

١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

U1 ١٥,٠٠٠$  
 دوالر أمريكي

 ٢٥/٥/٢٠١٥اإلثنين 
 )المظروف الفني(

 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ١٥٢٠٢مناقصة عامة رقم 
  طن ١٢٠توريد ونش سكة حديد 

RAILWAY CRANE 120 METRIC TONS 
CAPACITY  

Country of Origin: USA – JAPAN OR 
EUROPE   

كافة التفاصيل موضحة بكراسة الشروط والمواصفات (
)الفنية  

 وزارة اإلستثمار 
 الشركة القابضة للصناعات المعدنية 
 شركة الحديد والصلب المصرية 

  القاهرة – حلوان –التبين 
 ٢٥٠١٠٣٨٤: ت

٩ 
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١٩/٤ 
 ١٣ج ص 

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

  )نفس العنوان(

 ج٣٠٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ٨١٢٤٧مناقصة عامة محلية رقم 
 توريد رولمان بلى مقاسات مختلفة 

كافة التفاصيل موضحة بكراسة الشروط والمواصفات (
 )الفنية

 وزارة اإلستثمار 
 الشركة القابضة للصناعات المعدنية 

 لصلب المصرية شركة الحديد وا
  القاهرة – حلوان –التبين 
  ٢٥٠١٠٣٨٤: ت

١٠ 

٢٠/٤ 
١٥ صهـ 

U1 T1 S1 
S5 

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

 )نفس العنوان(

 ج)ألفان(٢٠٠٠
 )نفس العنوان(

  عامة لعمليةممارسة
 تدعيم منظومة إدارة عربات اخدم نفسك 

  عربة جديدة ٢٠٠٠بعدد 
 ) شهور٣ء مدة سريان العطا(

الشركة المصرية القابضة للمطارات والمالحة 
 الجوية 

 شركة ميناء القاهرة الجوى 
 المكتب الفنى للقطاع التجارى

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

١١ 

٢٠/٤ 
٢٣ صخـ 

 ١٠/٥/٢٠١٥األحد  ج٢٥,٠٠٠ لم يذكر
 )نفس العنوان(

 ج٥٠٠
 للنسخة الواحدة

 )نفس العنوان(

  لعملية٣/٢٠١٥ رقم مناقصة عامة
 أعمال نقل مخلفات الطينة الجيرية 

 ونخاع المصاص الناتج عن العمليات الصناعية
 بمصنع الورق بقوص

 شركة قنا لصناعة الورق 
  إدارة المشتريات–مصنع قوص 

 محافظة قنا

١٢ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو % ٥

 ١٧/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

 )نفس العنوان(

 ج١١٠
 )نفس العنوان(

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

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

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

٢٣٩٢٠٠٥  
  ٢٣٩٢٠٥٠٩ – ٢٣٩٣٤٥٥٨: ف

١٣ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو % ٥

 ١٩/٥/٢٠١٥ الثالثاء
 )المظروف الفنى(

  )نفس العنوان(

 ج١١٠
 )نفس العنوان(

  لعملية ١٧٢/٢٠١٤/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
  نقل شاسيه طويل ١/٢توريد سيارة 

  طن ٥حمولة 

 ائية الشركة القابضة للصناعات الغذ
شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية 

 قطاع المشتريات 

١٤ 

٢٠/٤ 
 ٦ج ص 

U1 يستكمل الى% ٢ 
 عند الرسو% ١٠

 ٣/٥/٢٠١٥األحد 
 )المظروف الفنى(

 ) نفس العنوان(

٥٥٠  
 م .شاملة ض

 )نفس العنوان(

  لعملية ٤/٢٠١٥مناقصة عامة رقم 
  إطار كاوتش تيوبلس ١٠٠توريد 

 ٣١٥×٨٠×٢٢,٥مقاس 
 – موتيويو - سوميتومو– بريجستون –ميشالن (

 )  كونتنتتال– جوديير – فايرستون –يوكوهاما 

 الشركة القابضة للصناعات الغذائية 
 شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية

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

١٥ 

 
 تأجيـــل 

 ئة القومية لسكك حديد مصر  الهي–وزارة النقل 
  سيارة لورى والمنشور فية ٢ عن مناقصة عامة داخلية لتوريد عدد ١٨/٤/٢٠١٥بخصوص اإلعالن المنشور بجريدة الجمهورية يوم 

  ٦/٥/٢٠١٥ والتاريخ الصحيح هو يوم ٣/٥/٢٠١٥تاريخ فتح المظاريف يوم 
 )٨ مسلسل ٢٦٦٣العملية بالعدد رقم (

 ) ١٣ ص ١٩/٤الجمهورية (
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 د موردينـ قي
تاريخ ال

والمصدر
آخر موعد لتقديم  المستندات المطلوبة

 مستندات القيد
 كراسةالثمن 

م الجهة المعلنة وعنوانها وعـــموضـال ومكان شرائها
١٩/٤ 

٢٤هـ ص 

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

 فتح باب قيد فى سجل الموريد والمقاولين
ن العام والخاص وكذلك الوكالء التجاريين للقطاعي

 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
 اءشركة األسكندرية لتوزيع الكهرب
 اإلدارة العامة للمشتريات والعقود

  شارع سيدى المتولى٩
 ٣٩٣٥٧٢٦ – ٣٩٣٥٧٢٧: ت

 ٣٩٣٦٢٨٩: ف

١ 

٢٠/٤ 
٢٤ص هـ 

S1 S2 S5 T1 R1 - ج١٠٠ 
 )نفس العنوان(

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

 خامات –خامات حديدية (مجموعة الورش ) ٣(بند 
 مواسير وكيعان – خامات استنلس – غير حديدية

 – أخشاب – رولمان بلي ومواد حشة –ومستلزماتها 
 مستلزمات – مسامير بأنواعها –خراطيم بانواعها 

 ضواغط – معدات وقطع غيار ثقيلة طلمبات –تبريد 
 )الخ..هواء 
قطع غيار سيارات بنزين (مجموعة إدارة النقل ) ٤(بند 

 )اطارات كاوتش – بطاريات – لساتر – ديزل –
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 

 ويات المتخصصة للكيما–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 
 HOTعالن عن المناقصة فى إليانات اب

 لجلسةا اريخت
مسلسل  لتاريخا العدد

 علنةملجهة الا لموضــــوعا
  وزارة اإلسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أجهزة المدنألعمال التشغيل والصيانة ب)  شفط–نافورى ( سيارات مدمجة ٨ توريد عدد  عملية ٢ / ٢٦ ٢٦٥٤ ١  ٤ / ٢٦

 لمحطات الحاويات الدولية  شرآة األسكندرية إلخ... رصات مستعمل أو مجدد وسنة الصنع٥ طن إرتفاع ٤٥ ونش تليسكوبي حمولة ٦توريد  T/E/6عملية  ٤ /  ٣ ٢٦٥٧ ٦  ٤ / ٢٦

 لمحطات الحاويات الدولية شرآة األسكندرية إلخ... قدم مستعمل أو مجدد وسنة الصنع ال٤٠ جرار مزواد بمقطورة تتسع لحاويات ١٦د توري T/E/7عملية  ٤ /  ٣ ٢٦٥٧ ٧  ٤ / ٢٦

 شرآة ميناء القاهرة الجوى ممارسة توريد االحتياجات السنوية من الزيوت إلدارة النقل الميكانيكي ٤ / ١٠ ٢٦٦٠ ٣  ٤ / ٢٦

  شرآة مصر للبترول إلخ... يعلوها٢م٧٣٤ تقريبًا والجراج الملحق بها بمساحة مزايدة إسناد إدارة وتشغيل لمحطة سيدي المتولى ٣ / ٢٢ ٢٦٥٢ ٥  ٤ / ٢٧

  شرآة مصر للبترول  ٢م٢٣٢٧مزايدة إسناد إدارة وتشغيل لمحطة دمنهور السريع بمساحة تقريبًا  ٣ / ٢٢ ٢٦٥٢ ٦  ٤ / ٢٧

  شرآة مصر للبترول  ٢م٣٨٥بمساحة تقريبًا ) بدون الغاز(يدة إسناد إدارة وتشغيل لمحطة سوهاج عرام سابقا مزا ٣ / ٢٢ ٢٦٥٢ ٧  ٤ / ٢٧

  شرآة مصر للبترول إلخ... ومستودع القصير إلستثمار آامل المساحة فى إقامة محطة تموينمزايدة إسناد إدارة وتشغيل لمحطة ٣ / ٢٢ ٢٦٥٢ ٨  ٤ / ٢٧

  أآتوبر ٦ جهاز تنمية مدينة هيئة المجتمعات العمرانية توريد إحتياجات الجهاز من الزيوتعملية  ٣/  ٢٥ ٢٦٥٣ ٥  ٤ / ٢٧

 شرآة أسكندرية للبترول  طن٥٠توريد ونش حمولة عملية  ٢ / ٢٦ ٢٦٥٤ ١١  ٤ / ٢٧

 دويةالشرآة المصرية إلنتاج األمصال واللقاحات واأل عملية صيانة المولدات ٤ / ٢ ٢٦٥٧ ٤  ٤ / ٢٧

 وزارة اإلستثمار الشركة المصرية لكبس القطن  طن٣ ونش شوآة بالحضان حمولة ٢توريد عدد  عملية  ٤ / ٧ ٢٦٥٩ ٣  ٤ / ٢٧

 شرآة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة  عملية توريد إطارات آاوتش ٤ / ٨ ٢٦٥٩ ٦  ٤ / ٢٧

 شرآة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة  عملية إصالح وصيانة آالرك بالشرآة ٤ / ٨ ٢٦٥٩ ٧  ٤ / ٢٧

 شرآة ميناء القاهرة الجوى   موتور آهربائى بوحدات التكييف المرآزي١٠٠ممارسة توريد عدد  ٤ / ١٠ ٢٦٦٠ ٤  ٤ / ٢٧

 شرآة السهام البترولية  توريد قطع غيار مجموعة عامة لسيارات نقل مارآات مختلفةعملية  ٤ / ١٤ ٢٦٦٢ ٦  ٤ / ٢٧

 شرآة السكر والصناعات التكاملية  عملية توريد مينى باص إستيراد ٣ / ٢٥ ٢٦٥٣ ١٤  ٤ / ٢٨

 وزارة اإلسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  سيارات مجهزة تسليك نافورى ألعمال التشغيل والصيانة بأجهزة المدن٥ توريد عدد  عملية ٢ / ٢٦ ٢٦٥٤ ٢  ٤ / ٢٨

  الشرآة المصرية اإلدارة وتشغيل المترو - وزارة النقل توريد قطع غيار القطاير لزوم العمرة الجسمية لقطارات المترو بالخط الثاني عملية  ٤ / ٢ ٢٦٥٧ ١  ٤ / ٢٨

   حديد مصرالهيئة القومية لسكك وزارة النقل ١١٧٦٢ عملية إصالح وتجهيز أنظمة قياس فحص السكة والمرآبة على العربة رقم  ٤ / ٤ ٢٦٥٧ ١٥  ٤ / ٢٨

 شرآة ميناء القاهرة الجوى  توريد زيوت لزوم المعدات الثقيلة وسيارات اإلطفاء  عملية  ٤ / ١٠ ٢٦٦٠ ٥  ٤ / ٢٨

  شرآة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء ١٢ R ٢٢٫٥عملية توريد آاوتش مقاس  ٤ / ١٠ ٢٦٦٠ ٨  ٤ / ٢٨

 هيئة النقل العام بالقاهرة  إلخ...يشترط تقديم عينات بجلسة فتح المظاريف ألى شرآة سواء( طن للهيئة ٥ آالرك ١٢يد عدد عملية تور ٤ / ١١ ٢٦٦٠ ١٣  ٤ / ٢٨

 الشركة المصرية لتجارة األدوية  ممارسة توريد إطارات سيارات آاوتشوك مقاسات مختلفة ٤ / ١٥ ٢٦٦٢ ١٢  ٤ / ٢٨
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 الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقل تر خاصة بعربات القوىعملية توريد فال ٤ / ٦ ٢٦٥٨ ٥  ٤ / ٢٩

 الهيئة العامة لموانىء بورسعيد  مزايدة استغالل وإدارة وتشغيل ساحة إنتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد  ٤ / ٧ ٢٦٥٩ ١  ٤ / ٢٩

 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء إلخ... مجهز على٣م٣٠فنطاس مياه ستانلس ستيل سعة  مجهزة ب٦×٤ سيارة رأس ترتال ١٠عملية توريد عدد  ٤ / ١٠ ٢٦٦٠ ٩  ٤ / ٢٩

 هيئة النقل العام بالقاهرة   طن للهيئة١٠ سيارة لورى حمولة ١٥عملية توريد عدد  ٤ / ١١ ٢٦٦٠ ١٤  ٤ / ٢٩

 طيران المدنى وزارة ال توريد قطع غيار سياراتعملية  ٤ / ١٢ ٢٦٦١ ١  ٤ / ٢٩

 شركة مطاحن ومخابز األسكندرية   ومسننةVتوريد سيور آاوتش حرف عملية  ٤ / ١٤ ٢٦٦٢ ٧  ٤ / ٢٩

 شرآة السكر والصناعات التكاملية  عملية توريد ونش هيدروليكى ٣ / ٢٥ ٢٦٥٣ ١٥  ٤ / ٣٠

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  ألعمال التشغيل والصيانة بأجهزة المدن سيارة مجهزة بكباش هيدروليكي١ توريد عدد عملية ٢ / ٢٦ ٢٦٥٤ ٣  ٤ / ٣٠

 هيئة النقل العام بالقاهرة  C120عملية توريد طنابير العجل لألتوبيسات  ٤ / ١١ ٢٦٦٠ ١٥  ٤ / ٣٠

 شرآة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء  ٢٠١٥ يقل عن  طن آابينة مفردة موديل ال١٫٥ و ١توريد سيارات نصف نقل حمولة من  عملية ٤ / ١٦ ٢٦٦٣ ١  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 
 


