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 كراسة
 (3رقم ) ةالعلني للمزايدةالشروط والمواصفات 

 2021/2022للعام المالي 

 الغير طبية( -لبيع أصناف الكهنة والمخلفات )الطبية

 وسط الصعيد ) اسيوط (بفرع 
 

  صباحا   العاشرة الساعة   2022 /31/3 الموافق الخميس يوم المزايدة جلسة  

غيرر( تسردد فقط )عشرة الف جنيها  ال(  جنيها 10000 رة )مبلغ وقد المؤقتقيمة التأمين  

 البنك المركزي المصري 9300702038رقم علي الحساب 

 المعاينة النافية للجهالة و لن يسمح بالمعاينة بدون شراء الكراسة  

 محافظة اسيوط  –بجوار مستشفي المبرة  –شارع الثورة  16عنوان المعاينة :  

ؤقررت ن اصررك كراسررة الشررروط و المواصررفات و ايصرراك سررداد التررأمين الموال يحررق حرررور الجلسررة برردو 

 بالبنك علي الحساب المذكور اعاله 

  ( جنيها299) قيمة الكراسة  

قانون لصادر بالاتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة  قانونخارعه الحكام  المزايدة 

 والئحته التنفيذيه وتعديالته  2018لسنة  182 رقم 

ر اإلدارة ــــــــمدي                                                     رئيس قسم المشتريات والمخازن           

 المالية

 محاسب /                      أ/                                                         

  ميسون محمود مصطفى                             عبد الجابر على جابر                               
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 الكهنة والمخلفات  الأصنافلبيع  ةالعلني المزايدةلدخول  العامة الشروط

  وسط الصعيد ) اسيوط (لفرع  ( الطبيةالغير  -الطبية )

  العاشرة صباحا  الساعه  31/3/2022 الموافق الخميس  لها جلسة يوم المحدد

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

 ف الكهنررة األصررنابيرر   عررن(   القررا رة - الجررالء شررارع 33)  الماليررةاالداره  –فرررع القررا رة  يعلررن

  -االتى: وعدد االمرفقة بالكشوف  المورحة والمخلفات

 (الغير-الطبية ( كشف باألصناف الكهنة والمخلفات ) طبى  8 –غير طبى  9عدد ) طبية 

  ورة شرارع الثر 16 :عنوان المعاينرة  ( الغير طبي -) الطبي  وسط الصعيد ) اسيوط ( بفرع تتم المعاينة

 محافظة اسيوط –بجوار مستشفي المبرة  –

 299 بـرـلغمالعنوان عاليره نظيرر سرداد بر الماليرة اإلدارةمردير  باسرمطلرب  علرىكراسة الشروط  تطلب 

  0جنيـــه 

  عرن  لمرزادادخوك لر مؤقرت كترأمين فقط ) عشرة الف جنيها  الغيرر( جنيها 10000 مبلغالمتزايد  يدف

ه لحرين بيتم االحتفاظ  و البنك المركزي المصرري 9300702038الحساب رقم علي طريق تحويك بنكي 

 0 المختصة السلطةالعرض على 

 ها يهرا قبرك شررائعل المزايردةترم  والتري بالمزادللبي   المطروحة األصنافالمتزايد أنه عاين جمي   يقر

بكشروف  ف والمدونرةوذلك باألماكن الموجودة بها تلرك األصرنا للجهالةفية بحالتها المعاينة التامة النا

 ئوليته و يكون اشتراك المتزايد في المزاد اقرارا  منه بالقيام بالمعاينة و علي مسالبي  

 أخررتقرديم  يثبرت بهرا مايفيرد منهرا رروئيةوصوره  الرريبية البطاقةاصك على كك متزايد تقديم  يجب 

توقير  عليره تعهدات و ارفاق صورة من التوكيك بعرد ال أيالتوكيك و عدم قبوك  و اصك رريبي إقرار

 من مسئوك الهيئة باالطالع 

 0 إليهاالمتقدم  اإلعماكطبيعة  الرريبيأن يطابق النشاط  يجب 

  ه الرثمن % من جمل30بسداد  يقوممجموعه لوطات (  أوكك من يرسوا عليه المزاد ) لوط  علىيجب

تنظريم  ( مرن قرانون40طبقرا  لرنا المراده) فرس جلسرة المرزاد بمجررد الرسرو عليرهن فريعليره  الراسي

 0 2018لسنه182التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة و الصادر بالقانون رقم 
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 تأخر عن إذاوتاريخ رسو المزاد عليه  من أسبوعالثمن خالك  باقيد امن يرسوا عليه المزاد سد على 

 و الصررادر قررانون تنظرريم التعاقرردات الترري تبرمهررا الجهررات العامررةالموعررد المحرردد يطبررق عليرره أحكررام 

 0والئحته التنفيذية   2018لسنه182بالقانون رقم 

 14+ % لحساب مصلحة الررائب 3+  إداريه مصاريف% 10عليه المزاد  الراسيللثمن  يراف % 

  0رريبة القيمة المرافة 

 يرد العمرك فري مواع عليره الراسية األصنافمن رسى عليه المزاد استالم و تحميك ونقك  على كك يجب

 وإثنراء المحرددة الفتررةعلرى حسرابه الخراا وفرى  األصرنافتلرك  بهرا ةالموجرود األماكنمن  الرسمية

عاقرردات الترري قررانون تنظريم التأحكررام عمليرة النقررك يطبررق عليره  فرريتررأخر  وإذا الرسرميةمواعيرد العمررك 

 والئحته التنفيذية   2018لسنه182ها الجهات العامة و الصادر بالقانون رقم تبرم

 لرة لوطرات مصرلحة الهيئرة أن تبراع جم أنرأت لجنره البير   وإذا حردهالمزاد على كك لوط علرى  يجرى

 0االعتراض على ذلك  للمتزايدصفقه واحده وال يجوز 

  صباحا   العاشرةساعة ( ال شارع الجال ء 33يجرى المزاد )بمبني فرع القا رة 

  مرة و الصرادرقرانون تنظريم التعاقردات التري تبرمهرا الجهرات العاأحكرام  إلحكرامالبير   إجرراءات تخر 

 0والئحته التنفيذية   2018لسنه182بالقانون رقم 

 0حسب ماتسفر عنه عملية التسليم  والزيادةالعجز  تحت  يللبي   المطروحة الكميات 

  ة اريرة طالبرت خطرة رمن اللوطات المباعة فأنه يتعين علري الجهرة االدمواد او مخلفا أيحاك وجود

المادتين  ء بأحكامالبي  عند استكماك باقي اجراءات البي  للراسي عليهم المزاد التأكد من تحقق ما جا

نظيم ادارة المخلفات ـــــة بأصدار قانون ت2020ــــم لسنــــ202( من القانون رقـــــ 55&  54ارقام ) 

لذلك  المخصصة مراعاة عدم التخلي عن تلك المواد و المخلفات الخطرة او تسليمها اال في االماكن و

 او االشخاا المرخا لهم ذلك 

   سة سيته بجللوط تم تر أيالبي  معلق علي اعتماد علي السلطه المختصة و يحق لها عدم اعتماد بي

 المزاد و دون ابداء االسباب 
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 )غير طبي (  1لوط رقم 
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 )غير طبي ( 2لوط رقم 
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 )غير طبي ( 2لوط رقم تابع 
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 )غير طبي ( 3لوط رقم 
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 )غير طبي ( 4 لوط رقم 
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 )غير طبي ( 5لوط رقم 
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 )غير طبي ( 6لوط رقم 
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 )غير طبي ( 6لوط رقم تابع 
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 )غير طبي ( 7لوط رقم  
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 )طبي ( 8لوط رقم 

 



                                                 الهيئة العامة للتأمين الصحي    

 رئاسة الهيئة         

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

 )طبي ( 8لوط رقم تابع 
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 )طبي ( 9لوط رقم 
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 )طبي ( 9لوط رقم تابع 
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 )طبي ( 9لوط رقم تابع 
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 ()طبي  9لوط رقم تابع 
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 )طبي ( 9لوط رقم تابع 
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 )طبي ( 9لوط رقم تابع 

 

  


	الشروط العامة لدخول المزايدة العلنية لبيع الأصناف الكهنة والمخلفات
	( الطبية- الغير الطبية ) لفرع وسط الصعيد ( اسيوط )

