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:

21/06/2022

تاريخ استقبال العروض :
سيتم استقبال العروض اعتبارا من تاريخ الإعلان عن المناقصة  21/06/2022ولغاية يوم الاربعاء المصادف ليوم
الاربعاء  29حزيران  2022خلال ساعات الدوام الرسمي من الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساءا بتوقيت قامشليفي
مكتب المنظمة الواقع في القامشلي – سياحي  -مقابل الباب الغربي للملعب البلدي.
( في حال وجود أي استفسار عن العنوان يرجى الاتصال على الرقم التالي) 0994874295:

تاريخ فض العروض :يوم الخميس المصادف ل  30حزيران  2022الساعة العاشرة والنصف صباحا.

استفسارات حول طلب عرض الأسعار :يجب ارسال الاستفسارات في موعد أقصاه يوم الخميس المصادف ل 23/06/2022
الساعة  4.00عصرا بتوقيت قامشلو الى البريد الإلكتروني shar4development@gmail.com :

يمكن الحصول على أوراق التقديم للمناقصة ( استمارة عرض السعر ) في:
مكتب المنظمة في القامشلي  -سياحي مقابل الباب الغربي للملعب البلدي.
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موضوع المناقصة :مستلزمات دعم الشعير المستنبت
تفاصيل المناقصة:

المواصفات

الكمية

الوحدة

المادة

علبة محلول الكلور سعة العلبة  1ليتر مدة الصلاحية لاتقل عن
ست اشهر

150

قطعة

صواني معدنية غير قابلة للصدأ( صاج مزيبق )مثقبة(المسافة
بين الثقوب 5سم) ابعاد  60*30سم ارتفاع من 3سم الى  5سم-
مع مسكات لحمل الصواني

300

قطعة

رأس دوش ذات فتحات ناعمة قياس وسط يتم تركيبه في نهاية
الخرطوم النصف انج

300

قطعة

150

قطعة

وعاء بلاستيك (سطل) سعة  20لتر لعمليات الغسيل والتنقيع

300

قطعة

صندوق لتعتيم البذور بلاستيكي غامق اللون ذو غطا سعة 25
ليتر

150

قطعة

مصفاية بلاستيك قطرها لايقل عن  60سم ولايزيد عن  75سم

150

قطعة

150

قطعة

مرش يدوي

مرش بلاستيكي يدوي سعة  5ليتر

150

قطعة

بذار الشعير

بذار شعير اسود سوري سعة كل كيس 20كغ

3000

كغ

محلول الكلور

صواني معدنية

رأس دوش
خرطوم بلاستيك
وعاء بلاستيك
صندوق بلاستيك

مصفاية بلاستيك

ميزان حرارة

خرطوم بلاستيكي نصف انج كل قطعة  20متر

ميزان حرارة حائط

مكان التسليم  :في نقطتين :ريف عامودا – ريف الدرباسية
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ملاحظات:
-

يجب التقديم على كامل المواد المذكورة أعلاه ( السلة غير مجزأة)
يجب على المورد تقديم عينة ( ترفض العروض المقدمة من غير عينات)
عينة بذار الشعير و الصواني المعدنية شرط اساسي .
باقي المواد يكفي صور للمواد فقط .

معايير التقييم:
-

-

الناحية الفنية  :يتم تقييم العروض من الناحية التقنية عن طريق فحص العينات المقدمة من قبل الموردين
ويتم التقييم ع اساس مقبول أو مرفوض ( العروض المرفوضة من الناحية التقنية يتم استبعادها ولا يتم
فتح العرض المالي)
فترة التسليم :يجب على جميع الموردين توريد المواد خلال فترة أقصاها  12يوم ( اثنا عشر يوم ) من
تاريخ توقيع العقد ( ترفض العروض المقدمة لفترة توريد أكثر من 12يوم )
السعر :ستقوم منظمتنا بمقارنة أسعار مقدمي العروض الذين قدموا عروض تفي أو تتجاوز معايير القبول
للعوامل الفنية وفترة التسليم المناسبة واختيار مقدم العرض الذي قدم ادنى سعر معقول وواقعي.

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

شروط على الجهة المقدمة للعرض:
-

-

ملف الجهة المقدمة ضمن ظرف مختوم (السيرة الذاتية).

صورة عن الهوية الشخصية
يجب أن تكون الجهة المقدمة مرخصة من قبل الإدارة الذاتي(صورة عن السجل التجاري)
لا تعتبر هذه المناقصة الزاما من المنظمة بالشراء.
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