
                                                  الھیئة العامة للتأمین الصحي    
  رئاسة الھیئة         

........................................................................................................................  

  
 1صفحة 

 
  

           

  كراسة
  )٢(رقم  ةالعلني للمزايدةالشروط واملواصفات 

 ٢٠٢١/٢٠٢٢للعام املايل 

  )الغري طبية -الطبية(لبيع أصناف الكهنة واملخلفات 

  البحريةبفرع 
  

ً  العاشرة الساعة   ٢٠٢٢/ ٢٩/٣ الموافق الثالثاء یوم المزایدة جلسة     صباحا

تس�دد ) عشرة الف جنیھاً الغی�ر(فقط )  جنیھا ١٠٠٠٠ (مبلغ وقدرة  المؤقتقیمة التأمین  

 البنك المركزي المصري ٩٣٠٠٧٠٢٠٣٨علي الحساب رقم 

 المعاینة النافیة للجھالة و لن یسمح بالمعاینة بدون شراء الكراسة  

  البحیرة محافظة  – بجوار مستودع االنابیب  –مساكن ارض الرصف : عنوان المعاینة  

ل كراس��ة الش��روط و المواص��فات و ایص��ال س��داد الت��أمین المؤق��ت وال یح��ق حض��ور الجلس��ة ب��دون اص�� 

 بالبنك علي الحساب المذكور اعاله 

  ) جنیھا٢٩٩( قیمة الكراسة  

تنظیم التعاقدات التي تبرمھا الجھات العامة الصادر بالقانون  قانونخاضعھ الحكام  المزایدة 

 والئحتھ التنفیذیھ وتعدیالتھ  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢ رقم 

  ر ادارة اد                                                         رس م ارت وازن           

  /ب                            /                                                         أ

   ون ود ط                              د ار  ر                                    
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  الكهنة واملخلفات  األصنافلبيع  ةالعلني املزايدةلدخول  العامة الشروط

  البحريةلفرع  ) الطبيةالغري  -الطبية (

   العاشرة صباحاً الساعھ  ٢٩/٣/٢٠٢٢ الموافق الثالثاء   لھا جلسة یوم المحدد

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

 األص��ناف الكھن���ة بی��ع  ع���ن)   الق��اھرة - الج��الء ش��ارع ٣٣(  المالی���ةاالداره  –رة ف��رع الق��اھ یعل��ن

  -:االتى وعددھاالمرفقة بالكشوف  الموضحة والمخلفات

 طبیة  الغیر-الطبیة ( كشف باألصناف الكھنة والمخلفات ) طبى  ٤ –غیر طبى  ٣(عدد( 

  بج�وار مس�تودع   –مس�اكن ارض الرص�ف  ب�العنوان ) الغی�ر طب�ي -الطب�ي(  البحی�رة بف�رع تتم المعاینة

 محافظة البحیرة   –االنابیب 

  بج�وار  –دمنھ�ور  –و یمكن االستعالم ع�ن طری�ق ادارة الف�رع ب�العنوان ش�ارع الش�یخ دمحم عب�دالكریم

 محافظھ البحیرة  –بنك فیصل االسالمي 

 ٢٩٩ ر س�داد مبـ�ـلغالعنوان عالی�ھ نظی�ب� المالی�ة اإلدارةم�دیر  باس�مطل�ب  عل�ىكراس�ة الش�روط  تطلب 

   ٠جنیـــھ 

 ع�ن  دخول الم�زادل� مؤق�ت كت�أمین )عشرة الف جنیھ�اً الغی�ر( فقط  جنیھا ١٠٠٠٠ مبلغالمتزاید  یدفع

ی��تم االحتف��اظ ب��ھ  و البن��ك المرك��زي المص��ري ٩٣٠٠٧٠٢٠٣٨الحس��اب رق��م تحوی��ل بنك��ي عل��ي طری��ق 

  ایدو یتم رده علي رقم حساب المتز المختصة السلطةلحین العرض على 

 علیھ�ا قب�ل ش�رائھا  المزای�دةت�م  والت�ي ب�المزادللبی�ع  المطروح�ة األصنافالمتزاید أنھ عاین جمیع  یقر

وذل�ك باألم�اكن الموج�ودة بھ�ا تل�ك األص�ناف والمدون�ة بكش�وف  للجھالةبحالتھا المعاینة التامة النافیة 

  ینة و علي مسئولیتھ بالمعاو یكون اشتراك المتزاید في المزاد اقراراً منھ بالقیام البیع 

 أخ�ریثب�ت بھ�ا مایفی�د تق�دیم  منھ�ا ض�وئیةوص�وره  الض�ریبیة البطاق�ةاصل على كل متزاید تقدیم  یجب 

تعھدات و ارفاق ص�ورة م�ن التوكی�ل بع�د التوقی�ع علی�ھ  أيو اصل التوكیل و عدم قبول  ضریبي إقرار

  من مسئول الھیئة باالطالع 

 ٠ إلیھاالمتقدم  اإلعمالطبیعة  الضریبيأن یطابق النشاط  یجب  
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  م�ن جمل�ھ ال�ثمن % ٣٠بسداد  یقوم) مجموعھ لوطات  أولوط ( كل من یرسوا علیھ المزاد  علىیجب

تنظ��یم م��ن ق��انون ) ٤٠(طبق��اً ل��نص الم��اده نف��س جلس��ة الم��زاد بمج��رد الرس��و علی��ھ ف��يعلی��ھ  الراس��ي

  ٠ ٢٠١٨نھلس١٨٢التعاقدات التي تبرمھا الجھات العامة و الصادر بالقانون رقم 

 ت�أخر ع�ن  وإذاتاریخ رسو المزاد علیھ  من أسبوعالثمن خالل  باقيد امن یرسوا علیھ المزاد سد على

ق��انون تنظ��یم التعاق��دات الت��ي تبرمھ��ا الجھ��ات العام��ة و الص��ادر الموع��د المح��دد یطب��ق علی��ھ أحك��ام 

  ٠والئحتھ التنفیذیة   ٢٠١٨لسنھ١٨٢بالقانون رقم 

 ١٤+ لحس�اب مص�لحة الض�رائب % ٣+  إداری�ھ مص�اریف% ١٠لم�زاد علی�ھ ا الراس�يللثمن  یضاف 

   ٠ضریبة القیمة المضافة % 

 ف�ي مواعی�د العم�ل  علی�ھ الراس�یة األص�نافعلى كل من رسى علیھ المزاد استالم و تحمیل ونق�ل  یجب

 وإثن��اء المح��ددة الفت��رةعل��ى حس��ابھ الخ�اص وف��ى  األص��نافتل��ك  بھ�ا ةالموج��ود األم��اكنم��ن  الرس�میة

ق��انون تنظ��یم التعاق��دات الت��ي أحك��ام عملی��ة النق��ل یطب��ق علی��ھ  ف��يت��أخر  وإذا الرس��میةعی��د العم��ل موا

 والئحتھ التنفیذیة   ٢٠١٨لسنھ١٨٢تبرمھا الجھات العامة و الصادر بالقانون رقم 

 مص�لحة الھیئ�ة أن تب�اع جمل�ة لوط�ات  أنرأت لجن�ھ البی�ع  وإذا ح�دهالمزاد عل�ى ك�ل ل�وط عل�ى  یجرى

 ٠االعتراض على ذلك  للمتزایده وال یجوز صفقھ واحد

  العاشرةالساعة )  شارع الجال ء ٣٣بمبني فرع القاھرة (یجرى المزاد  ً   صباحا

 ق��انون تنظ��یم التعاق��دات الت��ي تبرمھ��ا الجھ��ات العام��ة و الص��ادر أحك��ام  إلحك��امالبی��ع  إج��راءات تخض��ع

  ٠والئحتھ التنفیذیة   ٢٠١٨لسنھ١٨٢بالقانون رقم 

 ٠حسب ماتسفر عنھ عملیة التسلیم  والزیادةالعجز  تحت ھيللبیع  طروحةالم الكمیات 

  مواد او مخلفات خطرة ضمن اللوط�ات المباع�ة فأن�ھ یتع�ین عل�ي الجھ�ة االداری�ة طالب�ة  أيحال وجود

البیع عند استكمال باقي اجراءات البیع للراسي علیھم المزاد التأكد من تحقق ما ج�اء بأحك�ام الم�ادتین 

ــــ���ـة بأص���دار ق���انون تنظ���یم ادارة ٢٠٢٠ـــ���ـم لسنـــ��ـ٢٠٢م���ن الق���انون رقــــ���ـ)  ٥٥&  ٥٤( ارق��ام 

المخلف��ات و مراع��اة ع��دم التخل��ي ع��ن تل��ك الم��واد و المخلف��ات الخط��رة او تس��لیمھا اال ف��ي االم��اكن 

 المخصصة لذلك او االشخاص المرخص لھم ذلك 

  لوط ت�م ترس�یتھ بجلس�ة  أيا عدم اعتماد بیع علي السلطھ المختصة و یحق لھالبیع معلق علي اعتماد

  المزاد و دون ابداء االسباب 
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طبي ) ١(لوط رقم 
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طبي) ١(تابع لوط رقم 
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  طبي) ٢(لوط رقم 
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  طبي) ٢(تابع لوط رقم 
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  طبيغري ) ١(لوط رقم 
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  طبيغري ) ١(لوط رقم تابع 
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  طبيغري  ) ٢(لوط رقم 

  

  


	الشروط العامة لدخول المزايدة العلنية لبيع الأصناف الكهنة والمخلفات  
	( الطبية- الغير الطبية ) لفرع البحيرة  



