
 :تعلن محافظة البحيرة عن طرح المزايدات العامة اآلتية 

  --------------------------------------------------- 

 بناحٌة شمال محكمة وادي 2 م4173.96بٌع قطعة أرض أمالك دولة مساحتها - 1

النطرون إلقامة نشاط فندق ومول تجاري ، التؤمٌن اإلبتدائً خمسون ألف جنٌه ، 

  .14/2/2019جلسة ٌوم الخمٌس الموافق 

 بمركز ومدٌنة وادي 2 م41912.5بٌع قطعة أرض أمالك دولة مساحتها - 2

- ومعلومات وإعالم - حاسبات - النطرون إلقامة نشاط معاهد تكنولوجٌة طبٌة 

مدارس خاصة ، التؤمٌن اإلبتدائً مائة ألف جنٌه ، جلسة ٌوم السبت الموافق 

16/2/2019.  

 .قٌمة الكراسة الواحدة مبلغ خمسمائة جنٌه لكل مزاٌدة - 

سٌتم التزاٌد على سعر المتر الواحد لكل مساحة على أن ٌسدد من ٌرسو علٌه - 

من القٌمة الكلٌة الراسً بها المزاد بالكامل فور رسو المزاد وٌستكمل % 10المزاد 

 .باقً الثمن خالل فترة ال تجاوز ثالثة أشهر من تارٌخ إخطاره بإعتماد البٌع 

تعقد جلسات المزاٌدة بعالٌة بمقر ادارة التعاقدات بدٌوان عام المحافظة فً تمام - 

 .الساعة الثانٌة عشر ظهراً للٌوم المحدد لكل مزاٌدة 

 مكمالً 2018 لسنة 182وتعتبر كراسة الشروط والمواصفات والقانون رقم - 

 .لإلعالن 

 :كما تعلن محافظة البحيرة عن طرح المزايدات العامة اآلتية 

  ------------------------------------------------------ 

بٌع قطعة أرض القاعة الزجاجٌة بمدٌنة دمنهور متعددة األغراض موقع متمٌز - 1

 جلسة ٌوم األحد 2 م1082مساحة  (الجٌش - الجمهورٌة  )محصورة بٌن شارعٌن 

  .17/2/2019الموافق 

من القٌمة الكلٌة الراسً % 10تؤمٌن دخول المزاٌدة خمسون ألف جنٌه ٌستكمل إلى 

 .بها المزاد فور الرسو وتستكمل القٌمة خالل ثالثة شهور من تارٌخ إخطاره بالبٌع 

تؤجٌر قطعة أرض بما علٌها من منشآت خلف مبنى مجمع دمنهور للمإتمرات - 2

 تطل على الكورنٌش ومقام علٌها بلدورات خشبٌة ونافورة 2 م6570مساحة 



ومسرح مفتوح وغرف تشغٌل ودورات مٌاه وكافٌترٌا لمدة سبع سنوات إلقامة 

  .19/2/2019أنشطة ترفٌهٌة علٌها ، جلسة ٌوم الثالثاء الموافق 

من القٌمة الكلٌة الراسً % 10تؤمٌن دخول المزاد خمسون ألف جنٌه ٌستكمل إلى 

بها المزاد عن السنوات الثالث األولى سٌتم التزاٌد على القٌمة اإلٌجارٌة السنوٌة 

 .إعتباراً من بداٌة العام الثانً % 10وتزاد بنسبة 

قٌمة كراسة الشروط والمواصفات لكل مزاٌدة خمسمائة جنٌه وتطلب من إدارة - 

 .التعاقدات بدٌوان عام المحافظة 

تنعقد الجلسات بمقر إدارة التعاقدات بدٌوان عام المحافظة فً تمام الساعة الثانٌة - 

 .عشر ظهراً فً الٌوم المحدد لكل جلسة 

 بشؤن تنظٌم التعاقدات التً تبرمها الجهات 2018 لسنة 182وٌعتبر القانون - 

 العامة والقوانٌن واالوائح المالٌة المعمول بها حالٌاً مكمالً لكراسة الشروط واإلعالن 


