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  منظمة شار للتنمية:  اسم المنظمة

                                          

منظمة غير حكومية، تعمل على قضايا التنمية، والمجتمع المدني، والاستجابة للاحتياجات عبر برامج    :لمحة عن المنظمة

 .ومشاريع تهدف لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة

                                                           03/01/2021                                       :الإعلانتاريخ  

 :   ريخ استقبال العروضتا

  2021  كانون الثاني 11المصادف ل  الاثنين  ولغاية يوم  علان عن المناقصة تاريخ الإعتبارا من ا العروض استقبالسيتم 

الرسمي من   الزورالثامنة صباحا وحتالساعة خلال ساعات الدوام  الساعة الرابعة مساءا بتوقيت دير  المنظمة  في مكتب    ى 

 .  الشارع العام مقابل صيدلية محمد –  جزرة البوحميد – جزرات  –دير الزور الواقع في 

 (   0932630898على الرقم التالي:   الاتصال ) في حال وجود أي استفسار عن العنوان يرجى 

 

 

 الساعة العاشرة والنصف صباحا   2021كانون الثاني  12الثلاثاء المصادف  تاريخ فض العروض: يوم  

يجب على جميع الموردين أو ممثلين عن الموردين التواجد في مكتب المنظمة أو التواجد على النت يوم فض 

 العروض الساعة العاشرة والنصف صباحا  

   ترفض العروض المقدمة في حال عدم تواجد المورد في مكتب المنظمة او على النت 

  

 7/1/2021المصادف ل الخميس  لاستفسارات في موعد أقصاه يوم  يجب ارسال ا: الأسعار عرض  طلب حول  استفسارات

 shar4development@gmail.comعصرا بتوقيت قامشلو الى البريد الإلكتروني :   4.00الساعة 

 

   :في رض السعر ( يمكن الحصول على أوراق التقديم للمناقصة ) استمارة ع

 الشارع العام مقابل صيدلية محمد .  -  جزرة البوحميد  –جزرات  - مكتب المنظمة في دير الزور

 انتاجية زراعة القمح مستلزمات دعم  :  المناقصة موضوع
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 :فاصيل المناقصةت  

 سلة الاسمدة  أولا : 

 المادة 

  

 المواصفات 

 

 الكمية 

 

 الوحدة

 

 سماد عالي الازوت  

 

٪ 10 ،  فوسفور٪ 10 ،  نيتروجين٪ 30) المادة الفعالة 

 كجم 1600  و ، دونم 1 سيغطي رامغ 100 كل (.بوتاسيوم

ستة تاريخ انتهاء  الصلاحية لايقل عن  .دونم 16000 سيغطي

   أشهر 

 

 كغ 1600

 سماد متوازن  

  ،  20 فوسفور - 20 بوتاس - 20 نيتروجين هوالمادة الفعالة 

  32000 و ، دونم  1 ستغطي كغ 2 كل .مسحوق  شكل على يأتي 

تاريخ انتهاء  الصلاحية لايقل عن   .دونم 16000 ستغطي كغ

 سنة 

 كغ  32000

 

 جزرة البوحميد  – دعات المنظمة في دير الزور مستومكان التسليم : 

 : ات  ملاحظ

 دون عينات () ترفض العروض المقدمة من تقديم عينة   ين يجب على المورد  -

 غير مجزأة(  سلةيجب التقديم على كامل المواد المذكورة أعلاه ) ال -

 

                           مبيدات الاعشاب والاحماض  ثانيا: 

 المادة 

 

 المواصفات 

 

 الكمية 

 

 الوحدة

 

 مبيد اعشاب  

 غ/كغ(  Mesosulfuron-methly30) ) المادة الفعالة هي

 lodosulfuron-methl, sodium)) safener) Mefenpyr-

diethylاو   سائل شكل  على يأتي  بنفس الفعالية و ( او ماشابه

 . مسحوق

يستخدم هذا المبيد للأعشاب الرفيعة والعريضة في محاصيل   

 القمح  

1600 
لتير /  

 كغ 

 احماض امينية  
  والصغرى  الأمينية والعناصر ،  الفوليك حمض هي المادة الفعالة 

 ويأتي على شكل سائل  .Zn و Mn مثل
 ليتر   1600
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 جزرة البوحميد  – مستودعات المنظمة في دير الزور مكان التسليم : 

 ملاحظات:  

 غير مجزأة(  سلةيجب التقديم على كامل المواد المذكورة أعلاه ) ال -

 عينات() ترفض العروض المقدمة من غير عينة يجب على المورد تقديم  -

 

 

 

 معايير التقييم: 

يتم تقييم العروض من الناحية التقنية عن طريق فحص العينات المقدمة من قبل الموردين الناحية الفنية :  -

ويتم التقييم ع اساس مقبول أو مرفوض ) العروض المرفوضة من الناحية التقنية يتم استبعادها ولا يتم  

 فتح العرض المالي( 

( من تاريخ  ايام  ة  يوم )عشر    10يجب على جميع الموردين توريد المواد خلال فترة أقصاها  فترة التسليم: -

 يوما (   10) ترفض العروض المقدمة لفترة توريد أكثر من توقيع العقد 

عروض تفي أو تتجاوز معايير القبول استقوم منظمتنا بمقارنة أسعار مقدمي العروض الذين قدمو السعر:  -

 الفنية وفترة التسليم المناسبة واختيار مقدم العرض الذي قدم ادنى سعر معقول وواقعي. للعوامل 

            شروط تسليم العروض: 

 .  الهاتف  قمر مع  موردوجودا ضمن ظرف مختوم عليه اسم المالمالي يجب ان يكون العرض  •

 . العروض المقدمة بعملة غير الدولار الامريكي(  )ترفضمع الكمية والسعر بالدولار الأمريكي    مواصفات الجب ذكر كامل  ي •

حصريا ويوضع في الصندوق المخصص   المذكورة أعلاهفي دير الزور وفق العنوان   مةب المنظتلا يسلم الظرف الا في مك •

 لاستقبال العروض. 

     :شروط على الجهة المقدمة للعرض

             الذاتية(. )السيرةضمن ظرف مختوم  لجهة المقدمة ارسال ملف ا -

 . الإدارة الذاتية من قبل مرخصة الجهة المقدمة  ونتكيجب أن  -

يجب على جميع الموردين التواجد في مكتب المنظمة يوم فض العروض أو متواجدين على النت وفق   -

 التاريخ والوقت المذكور أعلاه. 

                                                           . المناقصة الزاما من المنظمة بالشراءلا تعتبر هذه   -
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Name:          SHAR for Development Organization 

 

About the organization: a non-governmental organization working on development issues, civil society, 

and meeting needs through programs and projects aimed at supporting stability and sustainable 

development. 

 

Announcement Date:                                03/01/2021 

 

The date for opening offers: 12 January at 10:30 am 

All suppliers or representatives of suppliers must be present at the organization’s office or be present on 

the Internet on the day opening the offers at 10:30 am 

 

Date of receiving the bids: 

The bids will be received starting from the date of the tender announcement until Monday   11/12/2021, 

during the official working hours from 8:00 am. to 4:00 pm. Qamishli time-at the organization office in 

Deir ez-Zor- Jezzrat – Al Buhameed - Opposite of Mohammad Pharmacy. 

If there are any inquiries about the address, please call this number (0932630898) 

 

The submitted offers shall be rejected if the supplier is not present at the organization's office or on the 

Internet 

Inquiries about the quotation request: Enquiries must be sent by up to Thursday, 7/01/2021 

At 04:00 pm-Deir ez-Zor time- to the following email: shar4development@gmail.com 

Application papers for the tender can be obtained (quotation form) annexed in the advertisement at: 

-The organization's office in Deir ez-Zor - Jezzrat – AlBohameed - The main street Opposite of 

mohammad pharmacy  

 

Tender's subject: supplies to support wheat cultivation productivity        

Tender's Details 

Unit Quantity Specifications 
Item 

 

Kg 

 
1600 

Active ingredient (30% nitrogen, 10% 

phosphorous, 10% potassium).  
High-Azote fertilizer 

Kg  32000 

The active ingredient is Nitrogen 20 - 

Potash 20 - Phosphorous 20, which 

comes in powder form.  

date is not less than a year 

A balanced fertilizer 
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Place of delivery: The organization's warehouses in Deir ez-Zor – Jezzrat – Al Buhameed 

Note: Suppliers must provide a sample, (offers without samples are rejected ) 

It should be applied for all the items mentioned above (the basket is not fragmented) 

Third: Acids & pesticides                                                                                                       

 

Unite 

  

Quantity Specifications 

 

Item 

 

L/kg 1600 

The active substance is ((Mesosulfuron-methly30 g / kg ) 

  lodosulfuron-methl, sodium) (safener) - Mefenpyr-diethyl) or 

something similar comes in liquid or powder form. This 

herbicide is intended for lawns and broadleaf weeds.  

Herbicide 

L 1600 The active ingredients are folic acid, amino and trace elements 

like Mn and Zn. It came in liquid form.  
Amino acids 

 

 

Place of delivery: The organization's warehouses in Deir ez-Zor – Jezzrat – Al Buhameed 

                     It should be applied for all the items mentioned above (the basket is not fragmented) 

Suppliers must provide a sample or a picture of it (offers without samples are rejected) 

 

•Technical: the offers are evaluated technically by examining the samples submitted by the suppliers and 

the evaluation is on an acceptable or rejected basis (offers rejected technically are excluded and the financial 

offer is not opened) 

•Delivery period: All suppliers must supply the materials within a maximum period of 10 days (ten days) 

from the date of signing the contract (offers submitted for a supply period of more than 10 days are 

rejected) 

•Price: Our organization will compare the prices of the bidders who submitted offers that meet or exceed 

the acceptance criteria for technical factors and the appropriate delivery period and choose the bidder who 

provided the lowest reasonable and realistic price 

 

 

Terms of delivery of offers : 

http://www.shardev.org/
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• financial offer must be within a sealed envelope with the supplier's name and the phone 

number . 

• the full specifications must be stated with quantity and price in US dollars (offers in non-US 

dollars are rejected) (financial offer annex) 

• The envelope shall be delivered only in the office in Deir ez-Zor according to the above-

mentioned organization address and placed in the fund for receiving offers . 

Terms on the applicant : 

• Send the file of the applicant within a sealed envelope (CV) 

• The applicant must be licensed by self-administration. 

• The organization has the right to cancel the tender unconditionally   . 

• All suppliers must be present at the organization’s office on the day opening the offers or be 

online, according to the date and time mentioned above. 

• This tender is not obligatory by the organization to purchase 
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