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 اآلتية: العامة المناقصات تعلن الشركة عن طرحها

 

  موضوع المناقصة  رقم المناقصة م

تاريخ فتح 

المظاريف 

 الفنية

 كراسة الشروطقيمة  قيمة التأمين األبتدائى

5 

 قصة عامةنام

 -1/2018رقم )

2019 ) 

( محول جاف قدرة 5عدد)  توريد

ف  900ك.ف /  4.4ميجا ف.أ جهد 5.6

لفرع الشركة بمحطة حاويات 

 .اإلسكندرية "منطقة حرة خاصة"

 حداأل

21/10/

2018 

 جنيه 84000
)خمسة وعشرون ألف جنيه 

 مصرى(

 جنيه 5590
جنيه ومائة وأربعون ألف )

 مصرى(

 تحميل كراسة الشروط

2 

مناقصة عامة 

 -2/2018رقم )

2019 ) 

( وحدة توليد كهرباء قدرة 5عدد)  توريد

ك.وات نقالى لفرع الشركة بمحطة 640

حاويات اإلسكندرية "منطقة حرة 

 خاصة".

 األربعاء

11/7/

2018 

 جنيه 4000
 ف جنيه مصرى(ال)خمسة آ

 جنيه 470
 جنيه مصرى( وسبعون)خمسة 

 تحميل كراسة الشروط

3 

مناقصة عامة 

 -3/2018رقم )

2019 ) 

-( ميكروباص4عدد)  توريد

(سيارة 4وعدد)-(سيارة مالكى8عدد)

(سيارة نقل 5وعدد)-يك أب فردىب

(سيارة اسعاف "مركز 8وعدد )-قالب

 رئيسى"

 الخميس

12/7/

2018 

( 4عدد)

 جنيه44000ميكروباص:

 جنيه4000( مالكى:8عدد)

(سيارة بيك اب 4عدد)

 جنيه86000:فردى

 جنيه64000( نقل قالب:5عدد)

(سيارة 8عدد)

 جنيه68000اسعاف:

 جنيه 5750
جنيه  سبعمائة وعشرة )ألف

 ى(مصر

 تحميل كراسة الشروط

4 

مناقصة عامة 

 -4/2018رقم )

2019 ) 

 ( محرك ديزل كامل طراز 5شراء عدد )

(TAD 1352 GE ألوناش الساحة )

 .بمحطة االسكندرية

 األحد

15/7/

2018 

 جنيه 56000
 ف جنيه مصرى(أل ستة عشر)

 جنيه 470
 جنيه مصرى( خمسمائة وسبعون)

 تحميل كراسة الشروط

5 

مناقصة عامة 

 -5/2018رقم )

2019 ) 

( ونش شوكة ثقيل 9توريد وتسليم عدد)

R.S .لمحطتى اإلسكندرية والدخيلة 

 األحد

12/8/

2018 

 جنيه 5000000
 جنيه مصرى( مليون)

 جنيه 6440
جنيه  ثالثة آالف تسعمائة وتسعون)

 مصرى(

 الشروط العامة تحميل

 تحميل المواصفات الفنية

6 

مناقصة عامة 

 -6/2018رقم )

2019 ) 

( ونش حاويات 6توريد وتسليم عدد)

طن لمحطتى اإلسكندرية 56خفيف 

 والدخيلة.

 الثالثاء

14/8/

2018 

 جنيه 600000
 ألف جنيه مصرى( ثالثمائة)

 جنيه 8440
جنيه  الفان ثمانمائة وخمسون)

 مصرى(

 تحميل الشروط العامة

 تحميل المواصفات الفنية

7 

مناقصة عامة 

 -6/2018رقم )

2019 ) 

 4( ونش شوكة حمولة 5عدد ) توريد

طن لفرع الشركة بمحطة حاويات 

 الدخيلة

 االثنين

2018/9/1

0 

 جنيه 50000
 جنيه مصرى( عشرة ااَلف)

 جنيه 5590

)الف مائة واًربعون جنيه 

 مصرى(

 ل كراسة الشروطتحمي
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8 

مناقصة عامة 

 -8/2018رقم )

2019 ) 

توريد وايرات الوناش الرصيف 

 والساحة لمحطتى اإلسكندرية والدخيلة

 االربعاء

2018/9/26 

 جنيه 40000
)خمسون الف جنيه 

 مصرى(

 جنيه5590.00

)الف ومائة واربعون جنيه 

 مصرى(

 تحميل كراسة الشروط

 تحميل المواصفات الفنية

9 

مناقصة عامة 

 -9/2018رقم )

2019 ) 

توريد قطع غيار لزوم أوناش الرصيف 

 والساحة لمحطتى اإلسكندرية والدخيلة

 االربعاء

2018/10/24 

من قيمة  8%

 العطاء

 جنيه5590.00

)الف ومائة واربعون جنيه 

 مصرى(

 تحميل كراسة الشروط

 قطع غيار أوناش الرصيف

 قطع غيار أوناش الساحة

10 

مناقصة عامة 

رقم 

(10/2018- 

2019 ) 

مبنى خرسانى بمحطة عملية إنشاء 

 حاويات االسكندرية

 الخميس

2018/11/1 

 جنيه 60000
الف جنيه  ستون )

 مصرى(

 جنيه 5750.00
 جنيه مصرى(و سبعمائة وعشرة ألف )

 تحميل كراسة الشروط

11 

مناقصة عامة 

رقم 

(11/2018- 

2019 ) 

د وتركيب منظمة معلوماتة لتداول توري

 الحاويات وإدارة أنشطة المحطة

A COMLETE TERMINAL 

OPERATING SYSTEM 

(TOS) 

لمحطتى األسكندرية والدخيلة بنظام 

 تسليم المفتاح

 السبت

84/08/8054 

 58:00الساعة 

540000 
الف  مائة وخمسون)

 (دوالر أمريكى

 جنيه  4700
 ى(جنيه مصر)خمسة آالف وسبعمائة 

 تحميل كراسة الشروط

12 

مناقصة عامة 

رقم 

(12/2018- 

2019 ) 

توريد مهمات السالمة السالمة 

والصحة المهنية لمحطتى األسكندرية 

 والدخيلة "منطقة حرة خاصة"

 األثنين

57/58/8054 

من إجمالى  8%

 العرض

 جنيه 5590
 جنيه مصرى()ألف ومائة وأربعون 

 تحميل كراسة الشروط

56 

مناقصة عامة 

رقم 

(56/2018- 

2019 ) 

عملية توريد فالتر متنوعة لفرعي 

الشركة بمحطتي االسكندرية 

 والدخيلة  

 االثنين 

54/8/8054 

 جنيه  60000

) ثالثون ألف 

 جنيه مصري (

 جنيه1710.00 

 ) ألف و سبعمائة وعشرة جنيه مصرى(

 تحميل كراسة الشروط

 

نظير سداد القيمة  قطاع التجاري من مقر  الشركة بالعنوان عاليةالتسحب كراسة الشروط والمواصفات بطلب مدموغ باسم السيد المحاسب/ رئيس  -

 ناجحة والمقبولة فنياً بميعاد فتح المظاريف المالية .خطار اصحاب العطاءات الإوسيتم ،  والمواصفات المحددة لكراسة الشروط 

الفنيه  اليوم المحدد لجلسة فض المظاريفموعد اقصاه فى بمقر الشركة بالعنوان عاليه  الفنى والمالى داخل مظروف مغلقيسلم المظروفين  -

 موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً.فى  بعاليهالموضح 

دائى كامال أو لم يقم ــاالبتأمين ــلتا  ة قيمةستوفامغير الأو  اريف الفنيةـالمظرد بعد موعد فض ــن يلتفت إلى العطاءات التى تذا ولــــــــــــــــــــه

هذا                                                                                                                  .صاحبها بشراء كراسة الشروط والمواصفات 

 وللشركة الحق فى قبول أو رفض اى عطاء دون ابداء أسباب .
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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/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/812988258TOS%20RFp-puplished.pdf
https://alexcont.com/doc/469569089%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89.pdf

