
 

  

القليوبيتمحبفظت   

دارة العقود والمشتريبثإ -للشئون المبليت العبمتاإلدارة   

الخصوص وقليوة وشبرا الخيمتمنبطق  عقود المنح المببشرة الثبنيت لتطوير  
 

 .وانذكىيخ األنًبَُخ و انذكىيخ انًصسَخ ثٍويبنً يٍ االرذبد االوز ثدعى نىطبد ،  6وانًمسًخ إنٍ  انزبنُه يُبلصخ انزىزَدادأٌ رعهٍ عٍ طسح  انمهُىثُخيذبفظخ زشسف ر 

 " الخصوص وقليوة وشبرا الخيمت بمنبطقتوريذ معذاث إدارة المخلفبث الصلبت ل خبرجيتمنبقصت عبمت "

 جُُخ. 120222لًُخ انزأيٍُ االثزدائٍ  .وانًهذمبد اإلضبفُخ3و 02 سعخ 6×  4 لالة َمم سُبزح 4 عدد( 1نىط ) -1

 .جُُخ 01522االثزدائٍ نزأيٍُ لًُخا.  اإلضبفُخ وانًهذمبد3و 6 سعخ انمًبيخ وَمم نجًع لالة يجهزح َمم سُبزح11( رىزَد عدد 0نىط ) -0

 .جُُخ 00222االثزدائٍ انزأيٍُ لًُخ.  وانًهذمبد اإلضبفُخ 4×  6خديخ شبلخ  3و 05سُبزح جًع وكجس انمًبيخ رذًُم خهفٍ سعخ  1( رىزَد عدد3نىط ) -3

 .جُُخ 06222االثزدائٍ انزأيٍُ لًُخ.  اإلضبفُخ وانًهذمبد 3و 1,0 ال رمم عٍ سعخ كبورش عهً نىدزيفصهً 3 رىزَدعدد( 4نىط ) -4

 جُُخ 0522االثزدائٍ انزأيٍُ لًُخ.  يكجس سُبزح عهً نهزذًُم(  كبنعُُخ)  3و 1,0 انمًبيخ نجًع يعدًَ صُدوق 05 رىزَدعدد( 5نىط ) -5

 .جُُخ 0522االثزدائٍ انزأيٍُ لًُخ(. انسسى دست)3و 0,3 سعخ انمًبيخ نجًع يعدًَ صُدوق 05 عدد رىزَد (6نىط ) -6

  .0/0/0210انًىافك  األددَىو سزكىٌ جهسخ األسزفسبزاد ، 32/0/0210انًىافك  األددَىو سزكىٌ جهسخ فزخ انًظبزَف انفُُخ 

 PDP/DA2/FA02_QALYUBEYA/Supply/D2-KHO1 & QAL1 & SEK1 & SEK2يُبلصه زلى: 

 : ًزبدخ نهًعبَُخ وانًعهىيبد فمظ عهٍ انًىالع انزبنُخكساسخ انشسوطَسجً انعهى ثأٌ 

   http://www.qaliobia.gov.eg/SitePages/CitizensHomePage.aspxانمهُىثُخكزسوَُخ نًذبفظخ يىلع انجىاثخ األنيٍ خالل   -1
 corrigenda-dossiers-urban.net/tender-http://egypt فٍ انًُبطك انذضسَخ ويىلع ثسَبيج انزًُُخ ثبنًشبزكه -0

 

 جُُخ يصسٌ . 1222دفع يجهغ يمبثم كىزَُش انُُم –يدَُخ ثُهب  -إدازح انعمىد وانًشزسَبد  –انًبنُخ نهشئىٌ انعبيخ اإلدازح – انمهُىثُخويهف انًُبلصخ أَضبً يزبح  ندٌ يذبفظخ 

 

و رمدو ثبنًكبٌ و انزيبٌ انًىضذبٌ ثعبنُه،  انمهُىثُخثًذبفظخ إدازح انعمىد وانًشزسَبد ،  انًبنُخ نهشئىٌ انعبيخ اإلدازحرفزخ انًظبزَف انفُُخ فٍ رًبو انسبعخ انثبَُخ عشس ظهسا ثًمس و

 .نكم نىط، وذنك % فٍ دبنخ انسسى كزأيٍُ َهبئٍ،  واألخس انًظسوف انًبنٍ انًغهك5انعطبءاد فً يظسوفٍُ يغهمٍُ أددهًب فٍُ يغهك يصذىثبً ثبنزأيٍُ اإلثزدائٍ و َزداد انٍ َسجخ 

 

 .نًىضذه عبنُه وكرنك سُزى إخطبز انشسكبد انزً لبيذ ثشساء كساسبد انشسوطنكزسوَُخ اعهً انًىالع اال سزفسبزاداضبفُه وإيعهىيبري أسُزى َشس 
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