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 كراسة
 (1رقم ) العامة  ةالعلني للمزايدةالشروط والمواصفات 

 2022/2023للعام المالي 

 الغير طبية( -لبيع أصناف الكهنة والمخلفات )الطبية 
 شمال شرق الدلتا بفرع 

 

  صباحا   العاشرة الساعة   2022 /7/9 الموافق االربعاء يوم المزايدة جلسة  

فقط )عشرة الف جنيهاا  الييار( تسادد (  جنيها 10000 وقدرة )مبلغ   المؤقتقيمة التأمين   

 البنك المركزي المصري 9300702038علي الحساب رقم 

 المعاينة النافية للجهالة و لن يسمح بالمعاينة بدون شراء الكراسة  

دور الا –امام الساحة الشعبية  – خلف مديرية االمن   –  شارع العباسي:    و االستعالم    عنوان المعاينة 

   الدقهلية محافظة    –المنصورة  –الخامس 

وال يحق حضور الجلسة بادون اصال كراساة الشاروط و المواصافات و ايصاال ساداد التاأمين المؤقات  

 بالبنك علي الحساب المذكور اعاله 

  ( جنيها299) قيمة الكراسة  

الصادر بالقانون   تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة  قانونخاضعه الحكام    المزايدة 

 والئحته التنفيذيه وتعديالته    2018لسنة    182 رقم 

ر اإلدارة اااااااامدي                                                       رئيس قسم المشتريات والمخازن            
 المالية

 محاسب /                       أ/                                                          

ميسون              عبد الجابر على جابر                                                  
  محمود مصطفى
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 الكهنة والمخلفات   األصنافلبيع  ةالعلني  المزايدةلدخول  العامة  الشروط
   شمال شرق الدلتالفرع  (  الطبية الغير  -الطبية )

  العاشرة صباحا  الساعه  2022/ 9/ 7  الموافق ربعاءاال  لها جلسة يوم  المحدد

  **************** 

 األصااناف الكهنااة بيااع  عاان(   القااا رة - الجااالء شااارع 33)  الماليااةاالداره  –فاارع القااا رة  يعلاان

  -االتى: وعدد االمرفقة بالكشوف    الموضحة  والمخلفات

 ( لوطات5بعدد) بية (ط الغير-الطبية كشف باألصناف الكهنة والمخلفات )  13عدد 

  الدقهلية محافظة  ( الغير طبي -) الطبي  شمال شرق الدلتابفرع تتم المعاينة   

   امام السااحة  –خلف مديرية االمن    –  شارع العباسيو يمكن االستعالم عن طريق ادارة الفرع بالعنوان

 محافظة الدقهلية      –المنصورة  –الدور الخامس  –الشعبية 

 299  العنوان عاليااه نظياار سااداد مباااالغباا   الماليااة  اإلدارةماادير    باساامطلب    علىالشروط    كراسة  تطلب 

  0جنياااه 

 عاان   دخول الماازادلاا   مؤقاات  كتااأمين  فقط ) عشرة الف جنيها  اليير(  جنيها  10000  مبلغالمتزايد    يدفع

ه لحااين يتم االحتفاظ ب  و  البنك المركزي المصري  9300702038الحساب رقم  تحويل بنكي علي  طريق  

 و يتم رده علي رقم حساب المتزايد المختصة  السلطةالعرض على 

 عليهااا قباال شاارائها  المزاياادةتاام  والتااي بالمزادللبيع  المطروحة األصنافالمتزايد أنه عاين جميع   يقر

وذلك باألماكن الموجودة بهااا تلااك األصااناف والمدونااة بكشااوف   للجهالةبحالتها المعاينة التامة النافية  

 بالمعاينة و علي مسئوليته و يكون اشتراك المتزايد في المزاد اقرارا  منه بالقيام  البيع

 أخااريثباات بهااا مايفيااد تقااديم   منهااا  ضوئيةوصوره    الضريبية  البطاقةاصل  على كل متزايد تقديم    يجب 

تعهدات و ارفاق صورة من التوكياال بعااد التوقيااع عليااه   أيو اصل التوكيل و عدم قبول    ضريبي  إقرار

 من مسئول الهيئة باالطالع 

 0 إليهاالمتقدم  اإلعمالطبيعة  الضريبيأن يطابق النشاط   يجب 

   من جملااه الااثمن 30بسداد    يقوممجموعه لوطات (    أوكل من يرسوا عليه المزاد ) لوط    علىيجب %

تنظاايم ( ماان قااانون 40طبقااا  لاانم الماااده) نفس جلسااة الماازاد بمجاارد الرسااو عليااه  فيعليه    الراسي

 0  2018لسنه182التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة و الصادر بالقانون رقم 
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 تأخر عاان  وإذاتاريخ رسو المزاد عليه   من  أسبوعالثمن خالل    باقيد  امن يرسوا عليه المزاد سد  على

قااانون تنظاايم التعاقاادات التااي تبرمهااا الجهااات العامااة و الصااادر الموعااد المحاادد يطبااق عليااه أحكااام 

 0والئحته التنفيذية    2018لسنه182القانون رقم ب

 14+ % لحساب مصلحة الضرائب 3+    إداريه  مصاريف%  10عليه المزاد    الراسيللثمن    يضاف  %

  0ضريبة القيمة المضافة 

 فااي مواعيااد العماال   عليااه  الراسية  األصنافعلى كل من رسى عليه المزاد استالم و تحميل ونقل    يجب

 وإثناااء المحااددة الفتاارةعلااى حسااابه الخااام وفااى   األصاانافتلااك    بها  ةلموجودا  األماكنمن    الرسمية

قااانون تنظاايم التعاقاادات التااي أحكااام  عمليااة النقاال يطبااق عليااه    فاايتااأخر    وإذا  الرسميةمواعيد العمل  

 والئحته التنفيذية   2018لسنه182تبرمها الجهات العامة و الصادر بالقانون رقم 

 مصاالحة الهيئااة أن تباااع جملااة لوطااات  أنرأت لجنااه البيااع  وإذا حااده المزاد على كل لوط على  يجرى

 0االعتراض على ذلك  للمتزايدصفقه واحده وال يجوز 

  صباحا   العاشرة( الساعة  شارع الجال ء 33يجرى المزاد )بمبني فرع القا رة 

 مااة و الصااادر قااانون تنظاايم التعاقاادات التااي تبرمهااا الجهااات العاأحكااام    إلحكااامالبيع    إجراءات  تخضع

 0والئحته التنفيذية   2018لسنه182بالقانون رقم 

 0حسب ماتسفر عنه عملية التسليم  والزيادةالعجز  تحت  يللبيع   المطروحة الكميات 

   مواد او مخلفات خطرة ضمن اللوطات المباعة فأنه يتعااين علااي الجهااة االداريااة طالبااة   أيحال وجود

يع للراسي عليهم المزاد التأكد من تحقق ما جاء بأحكااام المااادتين البيع عند استكمال باقي اجراءات الب

اااااة بأصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات 2020اااام لسناااا202( من القانون رقااااا  55&    54ارقام )  

و مراعاة عدم التخلي عن تلك المواد و المخلفات الخطرة او تسليمها اال في االماكن المخصصااة لااذلك 

 خام المرخم لهم ذلك او االش

  لوط تم ترساايته بجلسااة  أيعلي السلطه المختصة و يحق لها عدم اعتماد بيع البيع معلق علي اعتماد

 المزاد و دون ابداء االسباب 

        

                                                              

                                                                 

 ( طبي  1لوط رقم )
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 ( طبي 1تابع لوط رقم )
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 ( طبي 1لوط رقم )تابع 
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 ( طبي 2لوط رقم )
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 ( طبي 2لوط رقم )تابع 
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 ( طبي 2لوط رقم )تابع 
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 طبي  ( 2لوط رقم )تابع 
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 طبي  يير( 3لوط رقم ) 
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 طبييير ( 3لوط رقم )تابع 
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 طبييير ( 3لوط رقم )تابع 
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 طبي يير ( 4لوط رقم )
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 طبييير ( 4لوط رقم )تابع 
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 (  5لوط رقم )

 

 


