إعـــــــــــــالن

الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
شارع صالح سالم أمام عمارات العبور  /مدينة نصر
فاكس 0222623135 :

يعلـن الجهاز عن طرح االتي للعام المالي 2020/2019
 )10توريد وتركيب وتشغيل نظام عرض من خالل شاشة عرض مرئية لواجهة الجهاا الخارجياة

 -1الممارسة العامة رقـ

لعرض البيانات والمؤشرات مع الصيانة اإلصالحية والدعم الفني والتحاديث والتا دريب للجها ا المركا
الموافــ  - 2020/2/20جلســـة الرــ

جلســـة افسارســـارا الخمــ

للتعبئاة العاماة -

الرــ ـنى افربعـــا الموافــ  2020/3/4الاـــنم ن المؤقــ

 325000جن ه  -ثمن الكراسة  599جن ه 0
 )11لاوريـ تتري ـو تتشـي ل جهـاز تني ـة المواـو اإللكارتنـي تجهـاز تـ نم ن تحمايـة الاطب يـا

 -2الممارسة العامة رق

تبرنــاما اشاشــاث التي ـ ار افمن ــة فــي المواقـ االلكارتن ــة تر ـ
تالاو يت ــ ـ ة تالاــ ـ ريو  -جلســــة افسارســــارا الخمــ ـ

 2020/3/5الانم ن المؤق

تشـ ي ل نظــام االتلــاال ال ســلكي مـ اللـ انة االصـ ح ة

الموافــ ـ  - 2020/2/20جلســــة الرــ ـ

الرــ ـ ـنى الخمــ ـ

الموافــ ـ

الجز افتال  29000جن ه – الجز التاني  32000جن ه – الجز التالـ  – 14500الجـز

التال  22000جن ه  -ثمن الكراسة  299جن ه 0

تطلـو يـراسة الشرتط تالمواصرا بطلو م موغ بإس الس  /م ير عام اإلدارة العامة للشئون المال ة بمير الجهاز الرئ سي

ــ يمكن اإلط ع علي ب انا العمل ا عال ه تمسان ا الطرح الخاصة بها علي بوابة الاعاق ا العامة دتن ميابل تيلزم للشريا
الماي مه في هذه العمل ا أن تكون مسجلة على بوابة الاعاق ا العامة

www.etenders.gov.eg

 -تي م العطا ا فى مظرتف ن افتال فني مرفياً به الانم ن المؤق الموضح قرين يل عمل ة يزاد إلى  %5بع رسو العطا )

تاف ر مالي تذلك بال تر العاشر بمير الجهاز الرئ سي حاى الساعة  12ظهر ال وم المو د عال ه م اإلحاطة بننه س ا
الاي

بالنياط لهذه العمل ا )0

 -تعي جلسا الر

تالب تاالسارسا ار بمير الجهاز 0

 تخضـ هذه المناقلـا تالممارسا تالمزاي ة فحكــام اليانون  182لسنة  2018الخاص بانظ الاعاق ا الاي تبرمهاالجها العامة تالئواه الانر ذية 0

