شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

جمهورية مصر العربية
وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وحدة إدارة المشروعات PMU

أحد الشركات التابعة
للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية  SRSSPوالقائم على النتائج ( ) P for R – AF
والممول من البنك الدولي  World Bankو البنك االسيوي لالستثمار في البنية التحتية ( ) AIIB
تدعو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط شركات المقاوالت المتخصصة في مجال اعمال شبكات االنحدار ومحطات
الرفع وخطوط الطرد لمشروعات الصرف الصحي المقيدة باالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للتقدم بعطاءتهم بموجب
مظروفين مغلقين لألعمال االتية- :

SRSSP - DAM-NW01-P1

مشروع انشاء شبكات انحدار
ومحطات رفع وخطوط طرد لقرية
قروي
تجمع
كفرالغوابين-
فارسكور  -مركز فارسكور

SRSSP – DAM-NW01-P2

الفئة الثالثة فأعلي








0705/ 8/50

الفئة الثالثة فأعلي

0705/ 8/51

مشروع انشاء شبكات انحدار
ومحطات رفع وخطوط طرد لقرية
الخليفية  -تجمع قروي فارسكور
 -مركز فارسكور

007777
(سبعمائة
وخمسون ألف
جنية)

0705/ 8/15

اسم المشــــــــــروع

0705/ 9/5

التصنيف في االتحاد
مرجع
المصري لمقاولي
المناقصة
التشييد والبناء

التامين االبتدائي
المطلوب “ج.م"

جلسة
االستفسارات

الموعد النهائي
لتسليم
العطاءات

5777777
(مليون جنية)

ثمن شراء وثائق
المناقصة"ج.م" غير
شامل الضريبة علي
القيمة المضافة

 57777جنيه
مصري
(فقط وقدره عشرة
االف جنيها ال غير)

 57777جنيه
مصري
(فقط وقدره عشرة
االف جنيها ال غير)

يلتزم المقاول الذي سيتم الترسية عليه بتقديم تامين نهائي قدرة  %0من قيمة العقد عند الترسية.
وثائق المناقصة متاحة لالطالع عليها وشرائها من اإلدارة العامة للعقود والمشتريات بمقر الشركة .
سيتم عقد جلسة استفسارات ما قبل تقديم العروض بالتاريخ الموضح بعالية الساعة  50ظهرا بمقر الشركة.
يجب على مقدمي العروض تسليم المظاريف باليد او عن طريق البريد المسجل وذلك بالتاريخ الموضح بعالية قبل الساعة  50ظهرا بمقر
الشركة حيث يتم فتح المظاريف في حضور مقدمي العطاءات الراغبين في الحضور واي عطاءات ترد متأخرة عن الموعد المحدد او غير
مصحوبة بتامين ابتدائي سيتم رفضها.
دليل إجراءات الشراء والتعاقدات الخاص بالبرنامج مكمل لهذا اإلعالن.

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل كتابيا من خالل:

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط
فاكس 700 -0000105:

البريد االلكتروني للمشروع بدمياط megaproject@dwc.com.eg :

العنوان  :اإلدارة العامة للعقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي  -دمياط  -ميدان الدكتور علي مشرفه  -كوبري المعلمين سابقا.

