إعـــــــــــــالن
يعلـن الجهاز عن طرح األتي للعام المالي 2019/2018
أوالً  :الممارسات العامة من رقم (  ) 1إلى (  ) 5كالتالي :
 -1تطوير منظومة شبكة الحريق واإلنذار بالمقر الرئيسي للجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء مع الصيانة
 -جلسة األستفسارات االثنين الموافق 11 /12

 - 2018/جلسة

الفض الفني األثنين المـوافق

 –2018/11/19التأمين اإلبتدائى  450000جنيه – ثمن الكراسة  5000جنيه للشركات الكبيرة و 4500

جنيه للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر

 -2توريد مستلزمات ماكينات تصوير  -جلسة الفض الفني األ ثنين الموافق  -2018/11/5تأمين إبتدائى

 14500جنيه – ثمن الكراسة  150جنيه للشركات الكبيرة و  135جنيه للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر0

 – 3توريد مستلزمات الطباعة  -جلسة الفض الفني الثالثاء الموافق  -2018/11/6تأمين إبتدائى 7250

جنيه

– ثمن الكراسة  150جنيه للشركات الكبيرة و  135جنيه للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر0

 -4تنفيذ أعمال رفع كفاءة  :الواجهات الداخلية والخارجية بالمبني الرئيسي للجهاز /ساللم جناحي صالح سالم
والتنمية اإلدارية بالمبني الرئيسي للجهاز /مقر مكتب إحصاء  6أكتوبر  /مقر مكتب إحصاء كفر الشيخ /مقر

مكتب إحصاء الشرقية ( مكتب المحطة ) /مقر الشبكة القومية للمعلومات الجغرافية بمحافظة السويس  /جلسة

األستفسارات الثالثاء الموافق  - 2018/ 11 / 6جلسة الفض الفني الثالثاء المـوافق –2018/11/13

التأمين اإلبتدائى كاألتي ( الواجهات الداخلية والخارجية  50000جنيه – ساللم جناحى صالح سالم 10500
جنيه – مكتب إحصاء  6أكتوبر  6500جنيه – مكتب إحصاء كفر الشيخ  6500جنيه مكتب إحصاء الشرقية

(مكتب المحطة )  800جنيه – مقر الشبكة القومية للمعلومات الجغرافية بمحافظة السويس  4500جنيه –

ثمن الكراسة  300جنيه للشركات الكبيرة و  270جنيه للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر 0

 -5UPSإبرام عقد صيانة سنوي للصيانة الوقائية واإلصالحية لعدد ( )16جهاز مانع إنقطاع التيار الكهربي

 -جلسة الفض الفني األ ثنين الموافق  -2018/11/19تأمين إبتدائى  8000جنيه – ثمن الكراسة 200

جنيه

للشركات الكبيرة و  180جنيه للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر0

ثانياً  :المناقصة العامة رقم ( )1بشأن توريد أدوات كتابية ومكتبية  -جلسة الفض الفـنى الثالثاء الموافق

 2018/11/13التأمين اإلبتدائى  1500جنيه  -ثمن الكراسة  75جنيه للشركات الكبيرة و  67.5جنيه

للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر0

ثالثاً  :المزايدة العلنية العامة رقم ( )1بشأن بيع ورق القصاصة والدشت ومخلفات المطبعة  -جلسة الفض

الفـنى الثالثاء الموافق  2018/11/6التأمين اإلبتدائى  750جنيه  -ثمن الكراسة  50جنيه للشركات الكبيرة و
 45جنيه للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر0

تطلـب كـ ارسة الشروط والمواصفات بطلب مدموغ بإسم السيد /مدير عام اإلدارة العامة للشئون المالية بمقر

الجهاز الرئيسي لجميع الممارسات والمناقصة والمزايدة  ،وبالنسبة للممارسة العامة رقم ( )4فتطلب كراسة

الشروط والمواصفات من مقر الجهاز أو من المكاتب األتية بالعناوين قرينها :

 -الشبكة الجغرافية بالسويس بشارع بورسعيد بجوار فندق جرين هاوس  -خلف السينما 0

 -مكتب إحصاء  6أكتوبر عمارة  2الحي  11المجاورة  23مدخل . 2

 -مكتب كفر الشيخ شارع الشهيد فكري مجمع المصالح بجوار المحافظة 0

 -مكتب الشرقية شارع  23يوليو – حارة عباس عمارة – شارع البوسطة 0

ــــ يلزم للشركات المتقدمه في هذه العمليات أن تكون مسجلة على بوابة التعاقدات العامة

www.etenders.gov.eg
 -تقدم العطاءات فى مظروفين األول فني مرفقاً به التأمين االبتدائى الموضح قرين كل عملية ( يزاد إلى %5

بعد

رسو العطاء ) واألخر مالي وذلك بالدور العاشر بمقر الجهاز الرئيسي حتى الساعة  12ظهر اليوم المحدد

عاليه

 تخضـع هذه المناقصـات والممارسات ألحكــام القانون  89لسنة  1998الخاص بتنظيم المناقصات والمزايداتوالئحته التنفيذية0

