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 كراسة            
 ( 3رقم ) العامة الشروط والمواصفات للمزايدة العلنية

 2022/2023للعام المالي 

 الشرقيةلبيع أصناف الكهنة والمخلفات )الطبية & الغير طبية( بفرع 

 

  صباحا   العاشرة الساعة   2022/  12 /27الموافق   الثالثاءالمزايدة  يوم جلسة  

يفر( تسفدد جنيهفا  غ  عشرة الف فقط )(  جنيها 10000 وقدرة ) مبلغ المؤقتقيمة التأمين  

 البنك المركزي المصري 9300702038علي الحساب رقم 

 المعاينة النافية للجهالة و لن يسمح بالمعاينة بدون شراء الكراسة  

حافظففة م   –  مدينففة الزقففازيق  – شففارج جمففاد عبدالناصففر امففام مسففجد ال ففتح  1عنففوان اغسففتعالم     

     لشرقيةا

ؤقففت وغ يحففق حرففور الجلسففة بففدون اصففد كراسففة الشففروط و المواصفف ات و ايصففاد سففداد التففأمين الم 

 بالبنك علي الحساب المذكور اعاله 

  ( جنيها 299 ) قيمة الكراسة  

قانون لصادر بالاتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة  قانونخارعه غحكام  المزايدة 

 وغئحته التن يذيه وتعديالته  2018لسنة  182 رقم 

ر اإلدارة ــــــــمدي                                                     رئيس قسم المشتريات والمخازن           

 المالية

 محاسب /                      أ/                                                         

  ميسون محمود مصطفى            جابر على جابر                                        عبد ال        
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 الكهنة والمخلفات  الأصنافلبيع  العلنية المزايدةلدخول  العامة الشروط

 و الرواكد الغير طبية  لفرع الشرقية  ( الطبيةالغير  -) الطبية

  صباحا  العاشرة الساعه  27/12/2022 الموافق الثالثاء لها جلسة يوم المحدد

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

 الكهنفففة األصفففنابيففف   عفففن(   القفففا رة - الجفففالء شفففارج 33)  الماليفففةاغداره  –ففففرج القفففا رة  يعلفففن  

  -اغتى  وعدد االمرفقة بالكشو   المورحةو الرواكد  والمخل ات

 ( لوط طبي 4( لوط  ير طبي & )3عدد ) 

  ن الصفحي (  يفر طبفي بمستشف ي التفأمي2&1( طبفي و ارقفام )2& 1قفم ) بانسفبة للفوط رتتم المعاينة

 محافظه الشرقية -بالعاشر من رمران بجوار نادي الرواد بالعاشر 

  ( طبي بعيادة ك ر صقر بمدينة ك ر صقر  4& 3و بالنسبة للوط رقم )– ة محافظه الشرقي 

  ( يفر طبفي بمستشف ي المبفرة بمخفزن ميفت 3و بالنسفبة للفوط رقفم  )  لقمفح  مدينفة منيفا ا –سفهيد– 

 محافظه الشرقية 

  مدينفة   – ل تح اشارج جماد عبدالناصر امام مسجد  1و يمكن اغستعالم عن طريق ادارة ال رج بالعنوان

  محافظة الشرقية   –الزقازيق  

 بـفففـلغمبفففالعنوان عاليفففه نظيفففر سفففداد  الماليفففة اإلدارةمفففدير  باسفففمطلفففب  علفففىكراسفففة الشفففروط  تطلفففب            

  0جنيـــه 

  عفن  لمفزاددخود الف مؤقفت كتفأمين جنيهفا  غ يفر( عشفرة الف فقفط ) جنيهفا 10000 مبلغالمتزايد  يدف

ه لحفين بفيتم اغحت اظ  و البنك المركزي المصري 9300702038الحساب رقم تحويد بنكي علي طريق 

 و يتم رده علي رقم حساب المتزايد المختصة السلطةالعرض على 

 ها يهفا قبفد شفرائعل المزايفدةتفم  والتفي بفالمزادللبيف   المطروحفة األصنا زايد أنه عاين جمي  المت يقر

بكشفو     والمدونفةوذلفك باألمفاكن الموجفودة بهفا تلفك األصفنا للجهالةبحالتها المعاينة التامة النافية 

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

 أخفرتقفديم  يثبفت بهفا ماي يفد منهفا رفوئيةوصفوره  الرفريبية البطاقفةاصد على كد متزايد تقديم  يجب 

توقيف  عليفه تعهدات و ارفاق صفورة مفن التوكيفد بعفد ال أيو اصد التوكيد و عدم قبود  رريبي إقرار

 من مسئود الهيئة باغطالج 

 0 إليهاالمتقدم  اإلعمادطبيعة  الرريبيأن يطابق النشاط  يجب 
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 عه ( اقرار من المتعهد الراسي عليه بالتعامد م  اغصنا  المشعه )كمبيوتر & اجهزة اغش 

  ه الفثمن % مفن جملف30بسفداد  يقوممجموعه لوطات (  أوكد من يرسوا عليه المزاد ) لوط  علىيجب

نظففيم تقففانون  ( مففن40طبقففا  لففنم المففاده) ن ففج جلسففة المففزاد بمجففرد الرسففو عليففه فففيعليففه  الراسففي

 0 2018لسنه182التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة و الصادر بالقانون رقم 

 تفأخر عفن إذاوتاريخ رسو المزاد عليه  من أسبوجالثمن خالد  باقيد امن يرسوا عليه المزاد سد على 

 لصففادرو ا قففانون تنظففيم التعاقففدات التففي تبرمهففا الجهففات العامففةالموعففد المحففدد يطبففق عليففه أحكففام 

 0وغئحته التن يذية   2018لسنه182بالقانون رقم 

  14+ % لحساب مصلحة الرفرائب 3+  إداريه مصاري % 10عليه المزاد  الراسيللثمن  يرا % 

  0رريبة القيمة المرافة 

 يفد العمفد ففي مواع عليفه الراسفية األصفنا على كد من رسى عليه المزاد استالم و تحميد ونقفد  يجب

 وإثنففاء المحففددة ال تففرةعلففى حسففابه الخفام وفففى  األصففنا تلففك  بهفا ةالموجففود مففاكناألمففن  الرسفمية

عاقففدات التففي قففانون تنظففيم التأحكففام عمليففة النقففد يطبففق عليففه  فففيتففأخر  وإذا الرسففميةمواعيففد العمففد 

 وغئحته التن يذية   2018لسنه182تبرمها الجهات العامة و الصادر بالقانون رقم 

 لفة لوطفات مصفلحة الهيئفة أن تبفاج جم أنرأت لجنفه البيف   وإذا حفدهلفوط علفى المزاد علفى كفد  يجرى

 0اغعتراض على ذلك  للمتزايدص قه واحده وغ يجوز 

  صباحا   العاشرة( الساعة  شارج الجال ء 33يجرى المزاد )بمبني فرج القا رة 

  ة و الصففادرات العامففقففانون تنظففيم التعاقففدات التففي تبرمهففا الجهففأحكففام  إلحكففامالبيفف   إجففراءات تخرفف 

 0وغئحته التن يذية   2018لسنه182بالقانون رقم 

 0حسب ماتس ر عنه عملية التسليم  والزيادةالعجز  تحت  يللبي   المطروحة الكميات 

  ة اريفة طالبفمواد او مخل ات خطرة رمن اللوطفات المباعفة فأنفه يتعفين علفي الجهفة اغد أيحاد وجود

المفادتين  ء بأحكفامءات البي  للراسي عليهم المزاد التأكد من تحقق ما جفاالبي  عند استكماد باقي اجرا

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

لفذلك  المخصصفة و مراعاة عدم التخلي عن تلك المواد و المخل ات الخطرة او تسليمها اغ في اغمفاكن

 او اغشخام المرخم لهم ذلك 
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   سفة سفيته بجللوط تفم تر أيالبي  معلق علي اعتماد علي السلطه المختصة و يحق لها عدم اعتماد بي

 المزاد و دون ابداء اغسباب 

 

طبي  ( 1لوط رقم  ) 
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 طبي ( 1لوط رقم  ) تابع 
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 طبي ( 1لوط رقم  ) تابع 
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 طبي ( 2لوط رقم  ) 

 



 

                                                 الهيئة العامة للتأمين الصحي    

 فـــــــرع القاهــــرة    

-------------------------------------------------------------------------------------------  

8 

 

 طبي  ( 2)   لوط رقمتابع 
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 طبي  ( 2لوط رقم  ) تابع 
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طبي  ( 3لوط رقم  ) 
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 طبي  ( 3لوط رقم  ) تابع 
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 طبي  ( 4لوط رقم  ) 
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 غير طبي  ( 1لوط رقم  ) 
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 غير طبي  ( 1لوط رقم  ) تابع 
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 طبي غير  ( 1لوط رقم  ) تابع 
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 طبي غير  ( 1لوط رقم  ) تابع 
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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  ( 3لوط رقم  ) تابع 

 


	الشروط العامة لدخول المزايدة العلنية لبيع الأصناف الكهنة والمخلفات
	( الطبية- الغير الطبية ) و الرواكد الغير طبية  لفرع الشرقية

