
  

 جـمـهـوريـة مـصــر الـعـــربـيـة
 وزارة البتــرول والثروة المعدنية

 الهيئــة المصـريـة العـامـة للثــروة المعدنيـة
  إعــــــــالن

 والمعادن المصاحبه للبحث عن الذهب 0202لعام ( 1للذهب رقم )المزايدة العالمية 

الصحراء بمحددة  لقطاعاتتقديم عطاءات  العربية إلىمصر لجمهورية تدعو وزارة البترول والثروة المعدنية  -
والئحته  4189لسنة  821والمعدل بالقانون رقم  4182لسنة  891طبقا ألحكام القانون رقم الشرقية المصرية 

لسنة  8من خالل المزايدة العالمية رقم  ،4141لسنة  811رقم  التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء
 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة. 4141

  -المدة: :أوال
  4141يوليو  81وموعد اإلغالق يوم األربعاء  4141مارس  81ألحد ايوم تبدأ المزايدة اعتبارا من 

على ان تكون مدة سريان العطاءات سنة من تاريخ االغالق ويجوز مد القاهرة ظهرا بتوقيت  84 الساعة
بعد  أشهر أربعةأن المزايدات مستمرة بعد تاريخ االغالق كل صالحية العطاء مع االخذ في االعتبار 

  شهرين من االقفال.
 -الشروط:  :ثانيا

  المقترح.برنامج العمل  متضمنا البحث نموذج ترخيصيجب أن تحتوي العطاءات على 
  حزم البيانات المتعلقة بقطاعات المزايدة في غرفة المعلومات بمقر  االطالع علىيمكن للشركات الراغبة

 (.الشراء عند األساسية المعلومات حزم ثمن من تخصم %81 االطالع رسوم) الهيئة.
  درجة( كما هو موضح بالخريطة،  ⅛×درجة  ⅛) بأبعادتضم المزايدة قطاعات محددة بالصحراء الشرقية

 تقديم العطاءات لقطاع واحد أو عدة قطاعات. ويمكن
  المزايدة.يتم شراء حزمة معلومات واحدة على األقل كشرط أساسي لدخول 
 ةعلى حد قطاعلكل  الماليةالفنية و عروض التقييم  يتم. 
  ويجوز تجديده لمدتين كما يجوز تجديده لمده ثالثه بمبررات فنيه تقبلها  لمدة سنتين البحث خيصتر يمنح

 على األقل. أشهرالهيئة على ان تتقدم الشركة بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بستة 
  يمكن االطالع عليه من البحث ترخيص نموذجوضحة في الشركة المتقدمة للمزايدة محقوق والتزامات 
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 -ة: زايدالمإجراءات  ثالثا:

منفصلين، ويجب أن يحتوي و مختومين )فنى ومالى( في مظروفين  العطاءاتتقديم  العطاءاتيجب على مقدمي 
 على النحو التالي: ونسختين، أصلعلى  مظروفكل 

 على يحتوي " المظروف الفنى( بعنوان "1) األول مغلق المظروف: 
دوالر أمريكي مقدم بشيك مستحق الدفع من خالل بنك مصري. يتم زيادته  410111تأمين ابتدائي بقيمة  .8

إلى ( يوًما من استالم إسناد هيئة الثروة المعدنية 81في غضون )يتم دفعه  دوالر أمريكي 11111الى 
 الشركة مقدمة العرض إخطارًا بفوزها.

 القدرة الفنية للشركة. .4
 للشركة.واألنشطة السابقة  على الخبرةالمستندات الدالة  .3
 القدرة المالية للشركة. الدالة علىالمستندات  .2
التجاري للشركة والمستندات التي تثبت وجودها القانوني وكذلك مساهمي الشركة وجنسياتهم.  السجل .1

( وأن يتم التصديق عليها من قبل السلطات المختصة موثقةويجب أن تكون )للشركات األجنبية وبالنسبة 
 ووزارة الخارجية في مصر. للشركةفي بلد المنشأ  المصريةوالسفارة المصرية أو القنصلية العامة 

 إال بعد قبول العرض الفنى لن يتم فتحه( بعنوان "المظروف المالي" 2الثاني مغلق ) المظروف 
الدخل  صافيمن  ونسب المشاركةاإلتاوة المخصصة للحكومة  نسبة دفعويجب أن يحتوي على 

 الماليةعايير والم البحث التزامات من األدنى الحد متضمنا العمل برنامجو المخصصة للهيئة 
 البحث. ترخيصوفًقا لبنود وشروط نموذج المقترحة من قبل صاحب العطاء 

/ المظروف الفني عليهما المظروفيتم تسليم المظروفين يدوًيا بشكل منفصل في نفس الوقت مدونا 
ويجب أن  أى عطاءات ترد بعد ميعاد اإلغالقالمواعيد المحددة باإلعالن ولن يلتفت إلى  فيالمالي، 

-طريق صالح سالم 3 – مقر الهيئــة المصـريـة العـامـة للثــروة المعدنيـة يحمل عنوان "سري" ويوجه إلى:
 88181ص.ب  - القاهرة-العباسية

 *.ملحوظة: يجب استيفاء المستندات المذكورة أعاله ليتم تقييمها 

  



  

 العروضتقييم  رابعا:

 تقييم العطاءات بعد تاريخ اإلغالق.يتم  -
 جميع العطاءات لمتطلبات الشروط المذكورة أعاله وجداولها.تتوافق يجب أن  -

 :كالتاليعلى بينهم والمفاضلة تقييم العطاءات  معايير

 أن يكون المظروف الفنى مقبوال ومطابقا لشروط المزايدة. .8
من االلتزام  %81خطاب ضمان غير قابل لإللغاء بنسبة  البحث وتقديملفني لفترات االحد األدنى لاللتزام  .4

 .بالمظروف المالىاألولى فترة البحث المالي 
 .من المبيعات طبقًا ألسعار بورصة لندن للمعادن %1تاوة بحد أدنى إلنسبة ا .3
 الدخل. صافيمن  %81بحد أدنى للهيئة نسبة المشاركة المجانية   .2
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