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 EKSH-MD-REH-ADB-2مناقصة رقم : 

 
حصلت جمهورية مصر العربية على قرض من البنك األفريقى للتنمية كجزء من التمويل الالزم لمشروع  .1

عملية  الثالث ويعتزم تخصيص جزء من هذا القرض لتغطية المدفوعات المستحقة طبقا لعطاءالقومي الصرف 

  فدان 2200(  زمام ببمنطقة الجناين  الثانية )إحالل وتجديد شبكة الصرف المغطى 

 ADB-REH-MD-EKSH-2برقم : 

 

السادة مقدمى العطاءات  –وزارة الموارد المائية والرى  –تدعو الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف  .2

المؤهلين الى التقدم بعطاءاتهم الفنية والمالية فى مظروف واحد مغلق لتنفيذ أعمال شبكات الصرف المغطى 

 والموصفة تفصيليا بمستندات الطرح .

 

يمكن شراء مستندات المناقصة واى نسخ اضافية منها )او االطالع عليها بدون مقابل لتحديد مدى اهلية  .3

جنيه 1000فى مقابل رسوم لكل نسخة  كفر الشيخ االدارة العامة لصرف شرق  من االشتراك بالمناقصة(

جنيه )فقط وقدره 150ية )ألف جنيه مصرى( غير قابلة للرد ويمكن ارسال المستندات بالبريد مع رسوم اضاف

مائه وخمسون جنيها مصريا ال غير( لكل نسخة ويمكن للراغبين فى التقدم بعطاءات الحصول على اية 

 معلومات اضافية وفقا لما هو مذكور بمستندات العطاء .

 

عون( يوم من تاريخ فتح المظاريف ويجب ان يصحب العطاء تأمين )تس 90ستكون العطاءات صالحة لفترة  .4

( بخطاب ضمان بنكى او شيك ال غير مصريا  أربعمائة الف جنيها     جنيه )فقط    400000   طاء بقيمةالع

ويجب ان يسلم العطاء كامال الى " االدارة العامه لصرف شرق % عند رسو العطاء 7يزاد إلى مقبول الدفع 

 كفر الشيخ.

 

سوف يتم عقد جلسة استفسارات مبدئية وذلك قبل موعد فتح المظاريف بعشرة ايام وذلك على نفس عنوان تقديم  .5

 من ورقة بيانات العطاءات . 4-7االستفسارات المذكورة فى بند

 

: المهندس / مدير عام اإلدارة العامة لصرف شرق كفر الشيخ على العنوان التالى تقدم العطاءات باسم السيد .6

الموافق يوم الثالثاء  فى موعد اقصاه الساعة الثانية عشرظهراكفر الشيخ  –أمام كلية التجارة  –طريق سخا 

وهو نفس تاريخ وموعد فتح المظاريف باليد أو عن طريق البريد المسجل حيث يتم فتح  2020/ 8/  25

 المظاريف في حضور مقدمي العطاءات الراغبين في الحضور .
 


