دعوة لتقديم عطاءات
مناقصة تقديم خدمة غري استشارية

املشروع :تعزيز شـبكة األم ــان االجتـمـاعى (برنامج تكـافـل وكرامة)
قـ ــرض الـب ـن ـ ـ ـ ـ ــك ال ــدولـ ـ ـ ــى ( )WBرق ـ ـ ــم - 89970 :مص ـ ـ ـ ــر

مناقصة عامة رقم)EG-MOSS-266353-NC-RFB-2( :
 -1حصلت جمهورية مصر العربية على التمويل الالزم ملشروع تعزيز شبكة األمان االجتماعى
(برنامج تكافل وكرامة) املمول من قرض البنك الدولى لالنشاء والتعمير ( ،)WBرقم :
( - 89970مصر) .قامت وزارة التضامن االجتماعى بإنتاج ثالث تنويهات تلفزيونية بجودة
تتالءم مع الشروط الفنية للقنوات التلفزيونية ،ومدة كل تنويه دقيقة واحدة ( 60ثانية)..
تستهدف التنويهات األسر من مستفيدى برنامج تكافل واملجتمع املصرى على وجه العموم.

 -2تدعو وحدة تنفيذ مشروع البنك الدولى بوزارة التضامن االجتماعى السادة مقدمى العطاءات
إلى التقدم بعطاءاتهم فى مظروف واحد مغلق لتقدمي مقترح لعملية بث تنويهات تلفزيونية
ملدة ستني يوم ًا ( 60يوم) على القنوات االكثر مشاهدة من فئة ،Class A, Class B, Class C
طبق ًا للموصفات الفنية املوضحة تفصيلي ًا بكراسة الشروط واملواصفات.
 -3ميكن شراء مستندات املناقصة من وحدة تنفيذ مشروع البنك الدولى بــوزارة التضامن
االجتماعى  -فى مقابل  1000جنيه (ألف جنيه مصرى ال غير) رسوم لكل نسخة غير قابلة
للرد .وميكن للراغبني فى التقدم بعطاءات احلصول على أية معلومات إضافية وفق ًا ملا هو
مذكور بالبند رقم (.)5

 -4ستكون العطاءات صاحلة لفترة ( 90يوم ًا) من تاريخ فتح املظاريف ويجب أن يصحب العطاء
تأمني العطاء بقيمة  2٥0٫000جنيه (مائتان وخمسون ألف جنيه مصرى) مبوجب خطاب ضمان
بنكى أو شيك مقبول الدفع .ويكون تأمني العطاء ساري ًا ملدة  30يوم بعد انتهاء صالحية العطاء.
 -5ال ــع ــن ــوان لــغــرض تــقــدمي الـــعـــطـــاءات واحلـــصـــول عــلــى أيــــة مــعــلــومــات إضــافــيــة:

وزارة التضامن االجتماعى  19 -شــارع املــراغــى  -الــعــجــوزة  -اجلــيــزة  -ال ــدور األول
عناية املهندس /طارق عبد الهادى (مدير العقود واملشتريات ببرنامج تكافل وكرامة).

أخــر مــوعــد لتقدمي الـعـطــاءات فــى مــوعــد أقـصــاه الـســاعــة الــواحــدة ظـهــراً يــوم  2022/٦/٢٩على أن يتم
فتح املظاريف بذات اليوم الساعة الواحدة والربع ظهراً على ان تسلم املظاريف باليد أو عن طريق البريد
املسجل على نفس العنوان املبني أعاله بالبند رقم ( )5حيث يتم فتح املظاريف فى حضور مقدمى العطاءات
الراغبني فى احلضور ،وأى عطاءات ترد متأخرة بعد هذا املوعد أو غير مصحوبة بتأمني ابتدائى سيتم رفضها.

