
 

الضزلت القابضت للنقل البحزي والبري 

اث والبضائع  ت لخذاوى الحاٍو  (م.م.ث.ش)منعقت حزة خاعت – فزع صزلت ألاسننذٍر

ت  -  داخل الذائزة الجمزليت  54 -49رعيف  ميناء ألاسننذٍر

 4800634 - 4800633:     جلييىو 4862124- 4816635: فالس

WEB.SITE :    www.alexcont.com 

E-MAIL: alexcont@alexcont.com 
 

 :حعلن الضزلت عن ظزحها اإلاناقغاث العامت آلاجيت

 مىضىع اإلاناقغت   رقم اإلاناقغت م

خ فخح  جاٍر

ف  اإلاظاٍر

 الينيت

 قيمت لزاست الضزوط قيمت الخأميو ألابخذائى

1 

مناقغت عامت 

- 1/2018)رقم 

2019 ) 

ميجا 1.6محىى جاف قذرة  (1) عذد جىرٍذ

 ف ليزع الضزلت 400/ ف . ك5.5أ جهذ .ف

ت  اث ؤلاسننذٍر منعقت حزة "بمحعت حاٍو

". خاعت

ألاحذ 

21/10/2018 

 جنيه 25000

 (خممت وعضزوو ألف جنيه مغزي )

 جنيه 1140

 (ألف ومائت وأررعىو جنيه مغزي )

 جحميل لزاست الضزوط

2 

مناقغت عامت 

- 2/2018)رقم 

2019  )

وحذة جىليذ لهزباء قذرة  (1) عذد جىرٍذ

واث نقالى ليزع الضزلت بمحعت .ك350

ت  اث ؤلاسننذٍر ". منعقت حزة خاعت"حاٍو

ألاررعاء 

11/7/2018 

 جنيه 5000

 (خممت  آف جنيه مغزي )

 جنيه 570

 (خممت وسبعىو جنيه مغزي )

 جحميل لزاست الضزوط

3 

مناقغت عامت 

- 3/2018)رقم 

2019  )

سيارة (2)عذد-مينزوباظ (8) عذد جىرٍذ

-سيارة بيو أب فزدي(5)وعذد-مالمى

سيارة (2)وعذد -سيارة نقل قالب(1)وعذد

" مزلش رئيس ى"اسعاف 

الخميس 

12/7/2018 

جنيه 85000:مينزوباظ (8)عذد

جنيه 9000:مالمى (2)عذد

سيارة بيو اب (5)عذد

جنيه 23000:فزدي

جنيه 35000:نقل قالب (1)عذد

جنيه 32000:سيارة اسعاف(2)عذد

 جنيه 1710

 (ألف سبعمائت وعضزة جنيه مغزي )

 جحميل لزاست الضزوط

4 

مناقغت عامت 

- 4/2018)رقم 

2019  )

 محزك دًشى مامل ظزاس  (1)صزاء عذد 

(TAD 1352 GE)  ألوناش الماحت بمحعت

ت . الاسننذٍر

ألاحذ 

15/7/2018 

 جنيه 16000

 (سخت عضز ألف جنيه مغزي )

 جنيه 570

 (خمممائت وسبعىو جنيه مغزي )

 جحميل لزاست الضزوط

5 

مناقغت عامت 

- 5/2018)رقم 

2019  )

ونط صىلت ثقيل  (4)جىرٍذ وحمليم عذد

R.Sت والذخيلت .  إلاحعتى ؤلاسننذٍر

ألاحذ 

12/8/2018 

 جنيه 1000000

 (مليىو جنيه مغزي )

 جنيه 3990

ثالثت  آف حمعمائت وحمعىو جنيه )

 (مغزي 

  الضزوط العامتجحميل

 جحميل اإلاىاعياث الينيت

6 

مناقغت عامت 

- 6/2018)رقم 

2019  )

اث خييف  (3)جىرٍذ وحمليم عذد ونط حاٍو

ت والذخيلت16 . ظن إلاحعتى ؤلاسننذٍر

الثالثاء 

14/8/2018 

 جنيه 300000

 (ثالثمائت ألف جنيه مغزي )

 جنيه 2850

الياو ثمانمائت وخممىو جنيه )

 (مغزي 

 جحميل الضزوط العامت

 جحميل اإلاىاعياث الينيت

7 

مناقغت عامت 

- 6/2018)رقم 

2019  )

 ظن 5ونط صىلت حمىلت  (1)جىرٍذ عذد 

اث الذخيلت  ليزع الضزلت بمحعت حاٍو

الاثنيو 

2018/9/10 

 جنيه 10000

ف جنيه مغزي )
الَا

 (عضزة الا

 جنيه 1140

ررعىو جنيه مغزي )
ًا
 (الف مائت وا

 جحميل لزاست الضزوط

 

 

 

 

http://www.alexcont.com/
mailto:alexcont@alexcont.com
https://alexcont.com/doc/1600787432980999432condition_book1-1-25.pdf
https://alexcont.com/doc/1600787432980999432condition_book1-1-25.pdf
http://alexcont.com/doc/30284266codition_book2.pdf
http://alexcont.com/doc/30284266codition_book2.pdf
http://alexcont.com/doc/1305834982condition_book3.pdf
http://alexcont.com/doc/1305834982condition_book3.pdf
http://alexcont.com/doc/2055782645condition_book4.pdf
http://alexcont.com/doc/2055782645condition_book4.pdf
http://alexcont.com/doc/678627136codition_book5.pdf
http://alexcont.com/doc/248603521technical_specifications5.pdf
http://alexcont.com/doc/248603521technical_specifications5.pdf
http://alexcont.com/doc/1243201175condition_book6.pdf
http://alexcont.com/doc/1243201175condition_book6.pdf
http://alexcont.com/doc/1422669830technical_specifications6.pdf
http://alexcont.com/doc/1422669830technical_specifications6.pdf
https://alexcont.com/doc/100899542%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%83%205%20%D8%B7%D9%86.pdf


 

8 

مناقغت عامت 

- 8/2018)رقم 

2019  )

جىرٍذ واًزاث آوناش الزعيف والماحت 

ت والذخيلت  إلاحعتى ؤلاسننذٍر

الاررعاء 

2018/9/26 

 جنيه 50000

 (خممىو الف جنيه مغزي )

جنيه 1140.00

 (الف ومائت واررعىو جنيه مغزي )

 جحميل لزاست الضزوط

 تحميل المواصفات الفنية

9 

مناقغت عامت 

- 9/2018)رقم 

2019  )

جىرٍذ قعع ػيار لشوم أوناش الزعيف 

ت والذخيلت  والماحت إلاحعتى ؤلاسننذٍر

الاررعاء 

2018/10/24 
من قيمت الععاء % 2

جنيه 1140.00

 (الف ومائت واررعىو جنيه مغزي )

 جحميل لزاست الضزوط

 قطع غيار أوناش الرصيف

 قطع غيار أوناش الساحة

10 

مناقغت عامت 

- 10/2018)رقم 

2019  )

عمليت إنضاء مبنى خزسانى بمحعت 

ت  اث الاسننذٍر حاٍو

الخميس 

2018/11/1 

 جنيه 60000

 (سخىو  الف جنيه مغزي )

 جنيه 1710.00

 (ألف و سبعمائت وعضزة جنيه مغزي )

 جحميل لزاست الضزوط

11 

مناقغت عامت 

- 11/2018)رقم 

2019  )

جىرٍذ وجزليب منظمت معلىماجت لخذاوى 

اث وإدارة أنضعت اإلاحعت  الحاٍو

A COMLETE TERMINAL OPERATING 

SYSTEM (TOS) 

ت والذخيلت بنظام حمليم  إلاحعتى ألاسننذٍر

 اإلايخاح

المبت 

22/12/2018 

150000 

هى)  (مائت وخممىو الف دوآر أمٍز

  جنيه 5700

 (خممت  آف وسبعمائت جنيه مغزي )

 جحميل لزاست الضزوط

12 

مناقغت عامت 

- 12/2018)رقم 

2019  )

جىرٍذ مهماث المالمت المالمت والصحت 

ت والذخيلت  اإلاهنيت إلاحعتى ألاسننذٍر

 "منعقت حزة خاعت"

ألاثنيو 

17/12/2018 
من إجمالى العزض % 2

 جنيه 1140

 (ألف ومائت وأررعىو جنيه مغزي )

 جحميل لزاست الضزوط

 

رئيس القعاع الخجاري من مقز  الضزلت بالعنىاو عاليت نظير سذاد القيمت اإلاحذدة / حسحب لزاست الضزوط واإلاىاعياث بعلب مذمىغ باسم الميذ اإلاحاسب- 

ف اإلااليت   بميعاد فخح اإلاظاٍر
ًا
 .لنزاست الضزوط واإلاىاعياث  ، وسيخم إخعار اصحاب الععاءاث الناجحت واإلاقبىلت فنيا

ف الينيه اإلاىضح بعاليه فى  - ٌملم اإلاظزوفيو الينى واإلاالى داخل مظزوف مؼلق بمقز الضزلت بالعنىاو عاليه فى مىعذ اقغاه اليىم اإلاحذد لجلمت فض اإلاظاٍر

 
ًا
 .مىعذ ػاًخه الماعت الثانيت عضز  هزا

ف الينيت أو الؼير ممخىفاة قيمت  الخــأميو الابخــذائى مامال أو لم ًقم عاحبها بضزاء لزاست  هــــــــــــــــــــذا ولن ًلخيت إلى الععاءاث التى جــزد بعذ مىعذ فض اإلاظـاٍر

 .هذا وللشركة الحق فى قبول أو رفض اى عطاء دون ابداء أسباب                                                                                                                  .الضزوط واإلاىاعياث 

 

 

https://alexcont.com/doc/1044943639%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA2018.pdf
https://alexcont.com/doc/1044943639%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA2018.pdf
https://alexcont.com/doc/1396315597%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
https://alexcont.com/doc/1396315597%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA.pdf
https://alexcont.com/doc/1739747748%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%25A
https://alexcont.com/doc/264563207%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81.pdf
https://alexcont.com/doc/264563207%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%20%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81.pdf
https://alexcont.com/doc/263011544%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%87.pdf
https://alexcont.com/doc/263011544%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%87.pdf
https://alexcont.com/doc/569509563Tender%2010.pdf
https://alexcont.com/doc/569509563Tender%2010.pdf
https://alexcont.com/doc/812988258TOS%20RFp-puplished.pdf
https://alexcont.com/doc/812988258TOS%20RFp-puplished.pdf
https://alexcont.com/doc/1731857850%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20&&&.pdf
https://alexcont.com/doc/1731857850%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20&&&.pdf

