Request for bids
Subject: Selection of a Contractor providing insulation and waterproofing works for the attic roof of the
Italian Cultural Institute
The Italian Cultural Institute requests bid offers for the selection of a Contractor providing insulation and
waterproofing works for the attic roof of the premises of the Italian Cultural Institute and Italian Archeological
Center .
-

The contracting Agency should provide the insulation and waterproofing works to The Italian Cultural
Institute

-

The preparation of the work site and the disposal of the materials resulting from the work must be
provided by the contractor.

-

The safety of the work site will be guaranteed and managed by the Contractor.

-

The offer must include personal and might include materials.

-

The payments of the works will be made in three installments starting according to the Deal signed by the
Contractor with the Italian Institute of Culture.

-

The Contractor shall be responsible for all the social security and insurance costs of the personnel
employed by the company in connection with the execution of the aforementioned services in compliance
with local regulations and customs as well as Italian regulations when mandatory.

-

The company confirms that it possesses what is necessary for the correct performance of the services.

-

The Contractor should be an Entity based in Egypt, with experience in providing the above mentioned
services. In the bid the proposing Contractor should specify the Commercial Registration Certificate and
a copy of the taxes card.

-

The deadline for submission of bid will be 15/07/2022.

-

The bids, should be addressed, in written form dated and signed by the authorized Representative, to :
Italian Cultural Institute
3 El sheikh El Marsafi street,
Zamalek
Cairo

طلب تقديم عروض

الموضوع :اختيار مقاول لتنفيذ أعمال العزل والعزل المائي للسطح (العلية) للمعهد الثقافي اإليطالي
يطلب المعهد الثقافي اإليطالي عروض الختيار مقاول يقوم بتنفيذ أعمال العزل والعزل المائي لسقف العلية لمبنى
المعهد الثقافي اإليطالي ومركز اآلثاراإليطالي.
 على الوكالة المتعاقدة تقديم أعمال العزل والعزل المائي للمعهد الثقافي اإليطالي. يجب أن يلتزم المقاول بتجهيز موقع العمل والتخلص من المواد الناتجة عن العمل. يضمن المقاول سالمة موقع العمل وإدارته. يجب أن يشتمل العرض المقدم على توفير العمالة وقد يشتمل على المواد. سيتم تسديد دفعات األعمال على ثالث دفعات تبدأ وفقًا لالتفاقية الموقعة من قبل المقاول مع المعهد الثقافي اإليطالي يكون المقاول مسؤوالً عن جميع تكاليف الضمان االجتماعي والتأمين للموظفين الذين توظفهم الشركة فيما يتعلقبتنفيذ الخدمات المذكورة أعاله وفقًا للوائح المحلية والعادات وكذلك اللوائح اإليطالية عندما يكون ذلك إلزاميًا.
 تؤكد الشركة أنها تمتلك ما هو ضروري لألداء الصحيح للخدمات. يجب أن يكون المقاول كيانًا مقره في مصر وله خبرة في تقديم الخدمات المذكورة أعاله .يجب على المقاول أن يحددفي العطاء شهادة السجل التجاري ونسخة من البطاقة الضريبية.
 آخر موعد لتقديم العروض  15يوليو 2022 يجب توجيه العطاءات كتابةً مؤرخة وموقعة من الممثل المفوض على العنوان:المعهد الثقافي اإليطالي
 3شارع الشيخ المرصفي،
الزمالك
القاهرة

