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 كراسة            
 ( 6رقم ) العامة الشروط والمواصفات للمزايدة العلنية

 2022/2023للعام المالي 

  كفر الشيخالكهنة والمخلفات الغير طبية( بفرع ) لبيع أصناف 

 

  صباحا   العاشرة الساعة   2023/  2/ 61الموافق   الخميسالمزايدة  يوم جلسة  

جنيهفا  غييفر( تسفدد  عشرة الف فقط )(  جنيها 60000 مبلغ وقدرة ) المؤقتقيمة التأمين  

 البنك المركزي المصري 8300002039علي الحساب رقم 

 المعاينة النافية للجهالة و لن يسمح بالمعاينة بدون شراء الكراسة  

   الشيخ كفر محافظة ــ   المحافظه  ديوان أمام العبور جمعمعنوان اغستعالم  :  

دون اصففك كراسففة الشففروط و المواصفففات و ايصففاك سففداد التففأمين المؤقففت وغ يحففق حرففور الجلسففة بفف 

 بالبنك علي الحساب المذكور اعاله 

  ( جنيها 288 ) قيمة الكراسة  

تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون  قانونخارعه غحكام  المزايدة 

 وغئحته التنفيذيه وتعديالته  2069لسنة  692 رقم 

زن            ا خ ات والم ي ر شت م ل ا ي                                                     رئيس قسم  د ــم ـ ـ ـ ـ ـ ر ـ
ة ي ل ا م ل  ا

اسب /                      أ/                                                          ح  م

بر                            ا ج ابر على  ج د ال ب مود                                  ع ح ميسون م
  مصطفى
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 الكهنة والمخلفات  الأصنافلبيع  العلنية المزايدةلدخول  العامة الشروط

  كفر الشيخلفرع  ( الطبيةالغير )

  صباحا  العاشرة الساعه  61/2/2023 الموافق الخميس لها جلسة يوم المحدد

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

 األصفففنا  الكهنفففة بيفففع  عفففن(   القفففا رة - الجفففالء شفففارل 33)  الماليفففةاغداره  – ففففرل القفففا رة يعلفففن

 ( لوط يير طبي 1عدد )لالمرفقة بالكشو   المورحة والمخلفات

  كففر محافظفةـفـ   مستشفي فوه للتأمين الصفحيبالعنوان  كفر الشيخ بالتنسيق مع ادارة فرل تتم المعاينة 

   الشيخ

 كففر محافظفة ـفـ المحافظفه  ديفوان أمفام العبفور جمفعمدارة الففرل بفالعنوان و يمكن اغستعالم عن طريق ا 

   الشيخ

 بفففالعنوان عاليفففه نظيفففر سفففداد مبـفففـلغ الماليفففة اإلدارةمفففدير  باسفففمطلفففب  علففف كراسفففة الشفففروط  تطلفففب            

  0جنيـــه 

 عفن  ك المفزاددخولف مؤقفت كتفأمين جنيهفا  غييفر( عشفرة الف فقفط ) جنيهفا 60000 مبلغالمتزايد  يدفع

يتم اغحتفاظ بفه لحفين  و البنك المركزي المصري 8300002039الحساب رقم تحويك بنكي علي طريق 

 و يتم رده علي رقم حساب المتزايد المختصة السلطةالعرض عل  

 عليهفا قبفك شفرائها  المزايفدةتفم  والتفي بفالمزادللبيفع  المطروحفة األصنا المتزايد أنه عاين جميع  يقر

وذلفك باألمفاكن الموجفودة بهفا تلفك األصفنا  والمدونفة بكشفو   للجهالةالمعاينة التامة النافية بحالتها 

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

 خفرأيثبفت بهفا مايفيفد تقفديم  منهفا رفوئيةوصفوره  الرفريبية البطاقفةاصك عل  كك متزايد تقديم  يجب 

ع عليفه تعهدات و ارفاق صفورة مفن التوكيفك بعفد التوقيف أيو اصك التوكيك و عدم قبوك  رريبي إقرار

 من مسئوك الهيئة باغطالل

 0 إليهاالمتقدم  اإلعماكطبيعة  الرريبيأن يطابق النشاط  يجب 

  ) اقرار من المتعهد الراسي عليه بالتعامك مع اغصنا  المشعه )كمبيوتر & اجهزة اغشعه 

  مفن جملفه الفثمن  %30بسفداد  يقوممجموعه لوطات (  أوكك من يرسوا عليه المزاد ) لوط  عل يجب

( مففن قففانون تنظففيم 00طبقففا  لففنم المففاده) نفففس جلسففة المففزاد بمجففرد الرسففو عليففه فففيعليففه  الراسففي

 0  2069 لسنه 692التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة و الصادر بالقانون رقم 
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  تفأخر عفن  وإذاتاريخ رسو المزاد عليه  من أسبولالثمن خالك  باقيد اا عليه المزاد سدمن يرسو عل

قففانون تنظففيم التعاقففدات التففي تبرمهففا الجهففات العامففة و الصففادر الموعففد المحففدد يطبففق عليففه أحكففام 

 0وغئحته التنفيذية   2069لسنه692بالقانون رقم 

  60+ لحساب مصلحة الرفرائب  %3+  ريهإدا مصاري  %60عليه المزاد  الراسيللثمن  يرا % 

  0رريبة القيمة المرافة 

 ففي مواعيفد العمفك  عليفه الراسفية األصفنا عل  كك من رس  عليه المزاد استالم و تحميك ونقفك  يجب

 وإثنففاء المحففددة الفتففرةعلفف  حسففابه الخفام وففف   األصففنا تلففك  بهفا ةالموجففود األمففاكنمففن  الرسفمية

قففانون تنظففيم التعاقففدات التففي أحكففام عمليففة النقففك يطبففق عليففه  فففيتففأخر  ذاوإ الرسففميةمواعيففد العمففك 

 وغئحته التنفيذية   2069لسنه692تبرمها الجهات العامة و الصادر بالقانون رقم 

 مصفلحة الهيئفة أن تبفال جملفة لوطفات  أنرأت لجنفه البيفع  وإذا حفدهالمزاد علف  كفك لفوط علف   يجرى

 0اغعتراض عل  ذلك  للمتزايدصفقه واحده وغ يجوز 

  صباحا   العاشرة( الساعة  شارل الجال ء 33يجرى المزاد )بمبني فرل القا رة 

 قففانون تنظففيم التعاقففدات التففي تبرمهففا الجهففات العامففة و الصففادر أحكففام  إلحكففامالبيففع  إجففراءات تخرففع

 0وغئحته التنفيذية   2069لسنه692بالقانون رقم 

 0حسب ماتسفر عنه عملية التسليم  والزيادةلعجز ا تحت  يللبيع  المطروحة الكميات 

  مواد او مخلفات خطرة رمن اللوطفات المباعفة فأنفه يتعفين علفي الجهفة اغداريفة طالبفة  أيحاك وجود

البيع عند استكماك باقي اجراءات البيع للراسي عليهم المزاد التأكد من تحقق ما جفاء بأحكفام المفادتين 

ـــــة بأصدار قانون تنظيم ادارة المخلففات 2020ــــم لسنــــ202رقـــــ ( من القانون 44&  40ارقام ) 

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

 او اغشخام المرخم لهم ذلك 

  لوط تفم ترسفيته بجلسفة  أيالبيع معلق علي اعتماد علي السلطه المختصة و يحق لها عدم اعتماد بيع

 المزاد و دون ابداء اغسباب 
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( يير طبي6لوط رقم )
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 ( يير طبي6لوط رقم )تابع 
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 ( يير طبي2لوط رقم )

 

 ( يير طبي3لوط رقم )
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 ( يير طبي0لوط رقم )

 

 ( يير طبي4لوط رقم ) 
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 ( يير طبي1لوط رقم )

 


