جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة

موعد المناقصة 2017/1/12

اخر موعد للمناقصة 2017/2/13



يسر الجهاز ان يعلن عن طرح عدد (  ) 2مناقصة عامة بين الشركات المسجلة باالتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء كالتالى -:



اعمال تنفيذ المرافق الداخلية (طرق – مياه – صرف صحى – رى) وربطها على الشبكة الرئيسية للحيين االول والثانى بمنطقة
االسكان االجتماعى بمنطقة االمتداد  1400فدان .



اعمال تنفيذ المرافق الداخلية (طرق – مياه – صرف صحى – رى) وربطها على الشبكة الرئيسية للحيين الثالث والرابع بمنطقة
االسكان االجتماعى بمنطقة االمتداد  1400فدان .



بالشروط االتية -:



يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز (ك 10طريق المنيا القاهرة الصحراوى) نظير سداد مبلـــغ
( 1500ج ) " فقط الف وخمسمائة جنيه للمناقصتين رقم ( )1و ( )2لكل مناقصة على حدة .



يقدم العطاء فى مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفنى واالخر للعرض المالى باسم السيد المهندس  /رئيس الجهاز فى موعد غايته
جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة .



يرفق بالمظروف الفنى تامين ابتدائى قدره (  " )500000فقط خمسمائة الف جنيه " للمناقصتين رقمي



( )2 ، 1لكل مناقصة على حدة يزاد الى (  " ) %5خمسة فى المائة " من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتامين نهائى لكل مناقصة
على حدة .



تعقد جلسة االستفسارات الساعه الثانية عشرة ظهرا ً بمقر الجهاز كالتالى :



المناقصة رقم ( )1يوم (األحد) الموافق . 2017/1/29



المناقصة رقم ( )2يوم (االثنين) الموافق . 2017/1/30



تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز كالتالى :



المناقصة رقم ( )1يوم (االحد) الموافق . 2017/2/12



المناقصة رقم ( )2يوم (االثنين) الموافق . 2017/2/13



فئة التصنيف المناسبة للمناقصة رقم ( ) 1الفئة االولى اعمال محطات وشبكات مياه وصرف صحى والفئة الثانية اعمال طرق
وللمناقصة رقم ( )2الفئة االولى اعمال محطات وشبكات مياه وصرف صحى والفئة الثالثة اعمال طرق .



سيتم اخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد الحق .



تخضع هاتان المناقصتان الحكام القانون رقم (  ) 89لسنة  1998وتعديالته والئحته التنفيذية المعدله .

