
 

 

 

:-تعلن نحافظة البحيرة عن طرح الهزايدات العانة اًتية   

بناحية شهال نحكهة وادى النطرون إلقانة نشاط  2م4173.69بيع قطعة ارض انٌك الدولة نساحتًا  -1

  2019 / 2 / 14 التأنين اًبتدائي خهسون ألف جنيًا جلسة الخهيس الهوافق .فندق ونول تجارى 

بهركز وندينة وادى النطرون إلقانة نشاط نعايد  2م41912.5بيع قطعة أرض أنٌك دولة نساحتًا  -2

 التأنين اًبتدائي نائة الف جنيًا . ندارس خاصة – اعٌم – حاسبات ونعلونات –تكنولوجية طبية 

 . 2019 / 2/ 16جلسة يوم السبت الهوافق 

  . قيهة كراسة الواحدة نبلغ خهسهائة جنيًا لكل نزايدة -

 نن القيهة %10 سيتو التزايد علي سعرالهتر الواحد لكل نساحة علي ان يسدد نن يرسوا علية الهزاد -

الكلية الراسي بًا الهزاد بالكانل فور رسو الهزاد ويستكهل باقي الحهن خٌل فترة ً تتجاوز جٌجة 

 .اشًر نن تاريخ إخطارة بإعتهاد البيع 

 تعقد جلسات الهزايدة بعالية بهقر إدارة التعاقدات بديوان عام الهحافظة في تهام الساعة الحانية -

 .عشر ظًرا لليوم الهحدد لكل نزايدة 

  . نكهٌ لإلعٌن 2018 لسنة 182 وتعتبر كراسة الشروط والهواصفات والقانون رقو -

 

 

 

 

 

 اإلعالن األول



 

 

 

 :تعلن نحافظة البحيرة عن طرح الهزايدات العانة اًتية 

 )بيع قطعة ارض القاعة الزجاجية بهدينة دننًور نتعددة اًغراض نوقع نتهيز نحصورة بين شارعين  .1

  17/2/2019 جلسة يوم اًحد الهوافق 2 م1082 نساحة ( الجيش–الجهًورية 

 نن القيهة الكلية الراسي بًا   الهزاد فور %10     تانين دخول الهزايدة خهسون الف جنيًا يستكهل الي 

الرسو وتستكهل القيهة خٌل جٌجة شًور نن تاريخ اخطارى بالبيع  

 تطل 2م 6570تأجير قطعة ارض بها عليًا نن ننشأت خلف نبني نجهع دننًور للهؤتهرات نساحة  .2

علي الكورنيش ونقام عليًا بلدورات خشبية ونافورة ونسرح نفتوح وغرف تشغيل ودورات نياى 

  2019 / 2 /19وكافيتيريا لهدة سبع سنوات ًقانة انشطة ترفيًية عليًا جلسة يوم الحٌجاء الهوافق 

 نن القيهة الكلية الراسي بًا الهزاد عن % 10 تأنين دخول الهزاد خهسون الف جنيًا يستكهل الي 

 اعتبارا نن بداية % 10السنوات الحٌث اًولي سيتو التزايد علي القيهة اًيجارية السنوية وتزاد بنسبة 

العام الحاني  

  قيهة كراسة الشروط والهواصفات لكل نزايدة خهسهائة جنيًا وتطلب نن ادارة التعاقدات بديوان

 عام الهحافظة 

  تنعقد الجلسات بهقر ادارة التعاقدات بديوان عام الهحافظة في تهام الساعة الحانية عشر ظًرا

 في اليوم الهحدد لكل جلسة 

  بشأن تنظيو التعاقدات التي تبرنًا الجًات العانة والقوانين 2018 لسنة 182ويعتبر القانون 

 واللوائح الهالية الهعهول بًا حاليا نكهٌ لكراسة الشروط واًعٌن  

 اإلعالن الثانى


