منظمة شار للتنمية
استدراج عروض أسعار

اسم المنظمة :منظمة شار للتنمية

لمحة عن المنظمة :منظمة غير حكومية ،تعمل على قضايا التنمية ،والمجتمع المدني ،والاستجابة للاحتياجات عبر برامج
ومشاريع تهدف لدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.

تاريخ الإعلان:

03/01/2020

تاريخ استقبال العروض :
سيتم استقبال العروض اعتبارا من تاريخ الإعلان عن المناقصة ولغاية يوم الاحد المصادف ل 10كانون الثاني 2021
خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعةالثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساءا بتوقيت دير الزور في مكتب المنظمة
الواقع في دير الزور – جزرات – جزرة البوحميد – الشارع العام مقابل صيدلية محمد .
( في حال وجود أي استفسار عن العنوان يرجى الاتصال على الرقم التالي) 0932630898 :

تاريخ فض العروض :يوم الثلاثاء المصادف  12كانون الثاني  2021الساعة التاسعة والنصف صباحا
يجب على جميع الموردين أو ممثلين عن الموردين التواجد في مكتب المنظمة أو التواجد على النت يوم فض
العروض الساعة التاسعة والنصف صباحا
ترفض العروض المقدمة في حال عدم تواجد المورد في مكتب المنظمة او على النت

استفسارات حول طلب عرض الأسعار :يجب ارسال الاستفسارات في موعد أقصاه يوم الخميس المصادف ل 2021/1/7
الساعة  4.00عصرا بتوقيت قامشلو الى البريد الإلكتروني shar4development@gmail.com :

يمكن الحصول على أوراق التقديم للمناقصة ( استمارة عرض السعر ) في:
مكتب المنظمة في دير الزور  -جزرات – جزرة البوحميد  -الشارع العام مقابل صيدلية محمد .
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موضوع المناقصة :استئجار جرارات زراعية مع مرش زراعي
تفاصيل المناقصة:

المادة

المواصفات

استئجار جرارات زراعية مع
مرش زراعي

-

•
•
•
•
•

الكمية

جرارات زراعية مع مرش زراعي –سعة الخزان 500لتر –
عرض المرش 10متر – مع تامين ماء لتمديد المبيدات –
للعمل في ناحية الكسرات – الحد الأدنى المطلوب من
الجرارات مع المرش الزراعي عشر جرارات -المدة المطلوبة
لانهاء عملية الرش لكامل المساحة المحددة عشرون يوم

16000

الوحدة

دونم

السعر :ستقوم منظمتنا بمقارنة أسعار مقدمي العروض الذين قدمواعروض تفي أو تتجاوز
معايير القبول للعوامل الفنية المناسبة واختيار مقدم العرض الذي قدم ادنى سعر معقول
وواقعي وكلما كانت عدد الجرارات اكثر من عشرة يحصل المورد على علامة اعلى من باقي
الموردين.

ترفض العروض التي يقل كمية الجرارات عن عشر جرار زراعي
يلتزم المورد صاحب العرض الأفضل برش 16000دونم من القمح في المنطقة المذكورة وفق خطة
عمل مجهزة من قبل المنظمة
يبدأ المورد الذي ترسي عليه المناقصة بتنفيذ النشاط بعد خمسة وعشرون يوما من توقيع العقد
شروط تسليم العروض

يجب ان يكون العرض المالي موجودا ضمن ظرف مختوم عليه اسم المورد مع رقم الهاتف .
يجب ذكر كامل المواصفات مع الكمية والسعر بالدولار الأمريكي (ترفض العروض المقدمة بعملة غير الدولار
الامريكي).

Shar for Development

http://www.shardev.org

منظمة شار للتنمية
استدراج عروض أسعار
•

لا يسلم الظرف الا في مكتب المنظمة في دير الزور وفق العنوان المذكورة أعلاه حصريا ويوضع في الصندوق
المخصص لاستقبال العروض.

شروط على الجهة المقدمة للعرض:
-

يجب أن تكون الجهة المقدمة مرخصة من قبل الإدارة الذاتية.

-

لا تعتبر هذه المناقصة الزاما من المنظمة بالشراء.
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