
  
  محافظة الجيزة

  مديرية التربية والتعليم
  الهيئة العامة لالبنية التعليمية

  
  :العمال صيانة وتطوير املدارس االتية  ٢٠١٩/٢٠٢٠/تعلن عن طرح مناقصة عامة رقم 

  التأمني املؤقت  مثن النسخة  اسم املدرسة  م
  ١٨٠٠٠  ١٥٠٠  مجال مخدان االبتدائية   ١
  ٢٨٠٠٠  ٢٠٠٠  نصار االبتدائية   ٢
  ١٤٠٠٠  ١٢٥٠  حافظ ابراهيم االبتدائية   ٣
  ٥٨٠٠  ٥٠٠  صالح الدين االيويب  ٤
  ٢٩٠٠٠  ٢٠٠٠  ميت عقبة االبتدائية   ٥
  ١٥٠٠٠  ١٢٥٠  عمرو عبد اجليد  ٦
  ١٧٠٠٠  ١٦٠٠  عزبة خالد  ٧
  ٣٥٠٠  ٤٠٠  وردان سكة حديد  ٨
  ١٨٠٠٠  ٢٠٠٠  وراق الثانوية   ٩
  ١٢٠٠٠  ١٢٠٠  صيدا االبتدائية   ١٠
  ٣٢٠٠٠  ٣٠٠٠  ن تعليم اساسياالميا  ١١
  ١٢٠٠٠  ١٢٠٠  نزلة سالم االبتدائية   ١٢
  ١٨٠٠٠  ٢٠٠٠  جنوع العرب االبتدائية   ١٣
  ٨٥٠٠  ٥٠٠  امني كاسب  ١٤
  ٨٠٠٠  ٨٠٠  كفر قنديل   ١٥
  ٢٩٠٠٠  ٢٠٠٠  العطف تعليم اساسي   ١٦
  ٢٩٠٠٠  ٢٠٠٠  وحدة املنوات االبتدائية   ١٧
  ٢٧٠٠٠  ٢٠٠٠  مىن االمري   ١٨
  ٣٠٠٠٠  ٢٨٠٠  الشوبك االبتدائية  وحدة  ١٩
  ٨٠٠٠  ٧٠٠  الصديق االبتدائية   ٢٠
  ١٢٠٠٠  ١٢٠٠  القصر االبتدائية   ٢١
  ١١٠٠  ١٠٠  صديقة الفتيات بالريغة   ٢٢
  ١٠٠٠  ١٠٠  صديقة الفتيات بالربمبل  ٢٣
  ٢٠٠٠  ١٥٠  الرتبية الفكرية للتعليم االساسي  ٢٤

   



  : وذلك بالشروط االتية
 بنظام املظروفني فىن ومايل ويتم وضع املظروفني داخل مظروف واحد مغلق على ان  يتم تقدمي العطاءات

ثالثة شهور ويتم ارفاق التامني املؤقت باملظروف الفىن ويسدد نقدًا ) ٣(تكون مدة سريان العطاءات 

) ً  -%  ٥( يومًا ويزداد ايل  ١٢٠او خبطاب ضمان بنكى غري  مشروط وساري املفعول ملدة ) الكرتونيا

 . عند الرتسية ) مخسة باملائة 

  ـــاع الكتب ــة باجليزة ش امللك فيصل جبــــوار قطـ  –يتـم فتح املظـاريف الفنية مبقر هيئة االبنيــة التعليمي

ــــزة  –فيصل  ــ  كاخر( يف متام الساعة الثانية عشرًا ظهرًا  ٢٠١٩/    / يوم     ) حمطة االريزونا ( اجليـ

 .وسيتم اخطار اصحاب العطاءات املقبولة فنيا مبوعد و مكان فتح املظاريف املالية ) موعد 

  تطلب كراسة الشروط و املواصفات من مقر هيئة االبنية التعليمية باجليزة فقط علما بانه سيتم بيعها

ا منش  .أة صغرية للمنشأت الصغرية واملتناهية يف الصغر بسعر التكلفة فقط مع تقدمي مايفيد كو

  لن يلتفت للعطاءات غري املصحوبة بالتأمني املؤقت او الىت ترد بعد فتح املظاريف الفنية 

  ا  السابقة مع اهليئة  للهيئة احلق يف استبعاد اي عطاءات من الشركات الىت مل تفي بالتزاما

 اولني ويكون مصنفا يشرتط يف من يتقدم ان يرفق باملظروف الفىن اصل شهادة البيانات من احتاد املق

 حىت املستوى الذي يناسب قيمة كافة االعمال املتقدم عنها باملناقصة 

  االسعار شاملة كافة الضرائب والرسوم و املصاريف وخالفه مبا فيها ضريبة القيمة املضافة 



 ة تطبيقا ملنظومة الدفع االلكرتوين على الشركات املتقدمة بعطاء التقدم برقم حساب بنكى مصدق علي

من البنك املفتوح به احلساب و البنك املركزي باملظروف الفىن كما يتعني على الشركات املتنافسة ان 

ا علي موقع بوابة التعاقدات العامة وعنوانه   )  www.etendrs.gov.eg(تقوم بتسجيل بيانا

 ــة التعليميــة و املن شورة بالوقائع الرمسية بالعدد تسري احكام الئحة املشرتيات اخلاصة باهليئة العامة لالبني

قانون تنظيم  ٢٠١٨لسنة  ١٨٢وكذلك حلكام القانون رقم  ٢٠١٧ستمرب  ٥يف )      تابع  ١٩٩(

بشأن تفضيل املنتجات  ٢٠١٥لسنة ) ٥(التعاقدات اليت تربمها اجلهات العامة وكذلك القانون رقم 

  . املصرية يف العقود احلكومية والئحتة التنفيذية

 


