
Moh. 

 إرالن إنزال مناقصة رامه
و 2014نؼاو  (7)     تؼهٍ انًؤسسح انًحهٍح نهًٍاِ ٔانصشف انصحً تأياَح انؼاصًح ػٍ سغثتٓا فً إَضال انًُالصح انؼايح سلى 

ٔانخاصح تٕسٌذ ٔتشكٍة ٔتشغٍم ٔحذج يؼانجح استفاع َسثح ػُصش انحذٌذ فً اَتاس ٔانتً سٍتى تًٌٕهٓا راتًٍا فؼهى اإلخٕج انشاغثٍٍ 
 (إداسج انًشتشٌاخ ٔانًخاصٌ)انًشاسكح فً ْزِ انًُالصح انتمذو تؽهثاتٓى انشسًٍح يٕلؼح ٔيختٕيح يٍ لثم انًخٕل تزنك إنى 

تانًؤسسح انًحهٍح نهًٍاِ ٔانصشف انصحً تأياَح انؼاصًح أثُاء أٔلاخ انذٔاو انشسًً ٔانكائُح يمشْا تانحصثح جٕاس انًؤسسح 
 نششاء ٔاستالو ٔثائك انًُالصح 563945 , 250174:-  فاكس250162 , 250126:- انؼايح نإلراػح ٔانتهفضٌٌٕ خ سلى 

فمػ ػششٌٔ أنف سٌال ًًٌُ الغٍش ال تشد ٔآخش يٕػذ نثٍغ ٔثائك انًُالصح ْٕ ٌٕو انخًٍس انًٕافك  (20,000)َظٍش يثهغ ٔلذسِ 
 .و24/4/2014

 :-ويذترط بالمتقد م التالي
صٕسِ إنى ػُٕاٌ انجٓح انًحذد ٔيكتٕتًا ػهٍّ إسى انجٓح + تمذٌى انؼؽاءاخ فً يظشٔف يغهك ٔيختٕو تانشًغ األحًش أصم  -

 :-ٔانًششٔع ٔسلى انًُالصح ٔاسى يمذو انؼؽاء ٔيشفمًا تٓا يا ٌهً

 970,000)ظًــاٌ اتتذائً غٍـش يششٔغ ٔغٍش لاتم نإلنغاء تُفس ًَٕرج انصٍغح انًحذدج فً ٔثائك انًُالصح تًثهغ  .أ 

ٌٕيًا يٍ تاسٌخ فتح انًظاسٌف  (120)فمػ تسؼًائح ٔسثؼٌٕ أنف سٌال ًًٌُ الغٍش تعًاٌ تُكً صانحًا نًذج  (ي.س

 .أٔ شٍك يمثٕل انذفغ

 .و2014صٕسج يٍ انثؽالح انعشٌثٍح ساسٌح انًفؼٕل نؼاو  .ب 

 .و2014صٕسج يٍ انثؽالح انضكٌٕح ساسٌح انًفؼٕل نؼاو  .ج 

 .و2014صٕسج يٍ انثؽالح انتأيٍٍُح ساسٌح انًفؼٕل نؼاو  .د 

 .صٕسج يٍ شٓادج انتسجٍم ألغشاض ظشٌثح انًثٍؼاخ .ِ 

 .و2014صٕسج يٍ شٓادج يضأنح انًُٓح نؼاو  .ٔ 

 .إسفاق كتانٕجاخ .ص 

 .انًؤسسح غٍش يهضيح تمثٕل ألم األسؼاس يا نى ٌؽاتك انًٕاصفاخ ٔنٍ ٌُظش ألي ػؽاء نى ٌهتضو صاحثّ تانششٔغ ٔانًٕاصفاخ -

ًٌكٍ نهشاغثٍٍ فً انًشاسكح اإلؼالع ػهى ٔثائك انًُالصح لثم ششائٓا ٔرنك تضٌاسج انًؤسسح خالل أٔلاخ انذٔاو انشسًً لثم  -

 .آخش يٕػذ نثٍغ ٔثائك انًُالصح

و ْٕٔ انٍٕو انًحذد نفتح انًظاسٌف ٔسٍتى فتح انًظاسٌف فً تًاو 29/4/2014آخش يٕػذ الستالو انؼؽاءاخ ٌٕو انثالثاء تتاسٌخ  -

انساػح انحادٌح ػشش صثاحًا تًثُى انًؤسسح صانح االجتًاػاخ تًكتة انًذٌش انؼاو ٔتحعٕس أصحاب انؼؽاءاخ أٔ يٍ ًٌثهٓى 

 .ٔنٍ تمثم انؼؽاءاخ انتً تشد تؼذ ْزا انًٕػذ ٔفتح أٔل يظشٔف, تتفٌٕط سسًً يٕلغ ٔيختٕو 

 ,,,,,ٔاهلل انًٕفك
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 تنويه
 

 :     تُِٕ انًؤسسح انًحهٍح نهًٍاِ ٔانصشف انصحً تأياَح انؼاصًح تأَّ تى تؼذٌم يثانغ انعًاَاخ االتتذائٍح نهًُالصاخ انتانٍح 
 

 يثهغ انعًاٌ انجذٌذ يثهغ انعًاٌ انساتك اسى انًُالصح سلى انًُالصح

  سٌال3,200,000  سٌال5,375,000  يغ انًهحماخGRPتٕسٌذ أَاتٍة  و4/2014

 و7/2014
تٕسٌذ ٔتشكٍة ٔتشغٍم ٔحذج يؼانجح استفاع 

 َسثح انحذٌذ فً اَتاس
  سٌال970,000  سٌال650,000

 

 .نزا نضو انتٌُّٕ

 ,,,,,ٔاهلل انًٕفك
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 إرالن تمديد مورد فتح المظاريف لمناقصات رامه
 

 :     تؼهٍ انًؤسسح انًحهٍح نهًٍاِ ٔانصشف انصحً تأياَح انؼاصًح ػٍ تًذٌذ فتح انًظاسٌف نهًُالصاخ انؼايح انتانٍح
  

رقم 
 ادم المناقصة المناقصة

 آخر مورد لبيد الوثائق المورد بعد التمديد المورد الحالي
 انتاسٌخ انٍٕو التاريخ اليوم التاريخ اليوم

 و30/4/2014 األستؼاء و5/5/2014 االثٍٍُ و20/4/2014 األحذ  يغ انًهحماخGRPتٕسٌذ أَاتٍة  و4/2014

 و7/2014
تٕسٌذ ٔتشكٍة ٔتشغٍم ٔحذج يؼانجح 

 استفاع َسثح انحذٌذ فً اَتاس
 و8/5/2014 انخًٍس و13/5/2014 انثالثاء و29/4/2014 انثالثاء

 
 ,,,,,ٔاهلل انًٕفك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


