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 الرقم المرجعي لطلب عروض السعر 
AHF-19013-04 

 ھذا دفتر الشروطعلى  بناءً  تجھیزات طبیةاسعار الشركات لتقدیم عروض تدعو  اإلنسانیة جمعیة شام االنسانیة

 معلومات العرض
أخر موعد   طریقة ومكان تسلیم العروض

 لالستفسار
أخر موعد  

 إلستالم العروض
 في المواقع التالیة:المختوم والمغلق  یسلم العرض بالظرف المغلقتسلیم 

 
 مشفى شام التخصصي لألطفال -

 .ساحة السكر –سرمدا  –ریف ادلب  –سوریا 
 
 ة  اإلنسانی شاممكتب جمعیة  -

22 Office, C Plaza,  Istoç Ticaret Merkezi ,  
Bağcılar, Istanbul – Turkey. 

 اإلنسانیة في عنتاب شاممكتب جمعیة  -
Mücahitler Mah, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Vakıf Basmacı İş Merkezi, 
Daire: 401 Şehitkamil, Gaziantep – Turkey. 

 
 

 االربعاء 
06/11/2019 

 
 

  الخمیس
07/11/2019 

 

 :معلومات العرض الفني .1
 .المرفقوالمواصفات حسب جدول الكمیات  تجھیزات طبیةسیقدم المورد  1.1
تقدم العروض ضمن ظرف مغلق ومختوم ویحوي عرض سعر مفصل بكمیات ومواصفات المواد المقدمة مع األسعار   1.2

(صورة عن الھویة شخصیة (  التفصیلیة موضحة بالدوالر األمریكي، ویحتوي الظرف على الوثائق المتعلقة بالتعریف بالمورد
 – مزاولة المھنة إن وجدتثبت صورة عن أي مستندات  -للشركة أوراق تثبت ملكیة  –صورة جواز السفر إن وجد  –

 .)رسائل توصیة باألعمال المنجزة من قبلھ)
 منھم. ویوقع ویختم كالً  یقدم دفتر الشروط بعد الموافقة علیھ من قبل المورد مع عرض السعر   1.3
تحتفظ جمعیة شام االنسانیة بالحق في قبول أو رفض أي عرض، وإلغاء عملیة العطاءات ورفض كل عروض األسعار في  1.4

مسؤولیة تجاه مقدمي العروض أو أي التزام بإبالغ مقدمي العطاءات باألسباب الموجبة  ىندأي وقت قبل توقیع العقد، دون أ
 لقیام جمعیة شام االنسانیة بذلك. 

 نقاص الكمیات بعد استالم عروض األسعار.إجمعیة شام االنسانیة بالحق في زیادة او كما تحتفظ  1.5
 ذي تم اختیاره).تبدأ عملیة التسلیم بعد مرحلة التعاقد مع المورد األنسب (ال 1.6

 

 : شروط توصیل واستالم البضاعة والخدمات .2
 وزمن التسلیم   كمیة أماكن التسلیم مدة التسلیم 

من    یوم  15یتم التسلیم بفترة ال تتجاوز 
 توقیع العقد مع المورد  تاریخ

 -في سرمدا  مشفى شام التخصصي لألطفال
 دفعة واحدة  ادلب

 

 اضافیةشروط  3
 النقلة ... الخ) المواد المقدمة اثناء یالكم ،مسؤول عن تعویض اي تغیر یحصل في المواصفات (الجودةالمورد سیكون  1.1

 .التسلیمو
اإلنسانیة باي شكل من االشكال على التعاقد أو تعویض شركتھ عن أي مصاریف  جمعیة شامالمتقدم لھذا العرض ال یلزم  1.2

  .تجھیز والتقدم لھذا العرضالناتجة عن 
االنسانیة قبول أخطاء طفیفة وثانویة ناتجة عن السھو أو االخطاء الحسابیة أو حاالت أخرى یكون لھا تأثیر   شام  جمعیةیحق ل 1.3

 بسیط على عروض االسعار.
 ومصاریف الشحن.قدمة یجب ان تشمل الضرائب االسعار الم 1.4
  .لن یتم قبول اي عرض بعد انتھاء مدة تقدیم العروض 1.5
لن یتم قبول العرض في حال لم یسلم بالطریق المنصوص و  یجب ان یسلم العرض بالطریقة المحددة (تسلیم بالظرف المغلق) 1.6

 علیھا
 procurement@ahf.ngoترسل كل االسئلة على االیمیل  1.7
 ) % (1ئیة عن كل یوم تأخیر في تسلیم المواد ھواط الجزوالشر 1.8
  .ومن اشخاص مؤھلین  اإلنسانیة جمعیة شامسیتم فحص وتحدید جودة المواد بواسطة فریق تقني مختص من قسم البرامج في   1.9
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زم تقییم یجب على مقدم العطاء بشكل رئیسي تقدیم أفضل عطاء ممكن منذ البدایة، ألن جمعیة شام االنسانیة تعت 1.10
دون مناقشات  (السعر، الجودة، موعد التسلیم، تسھیالت الدفع، السمعة والتعامل المسبق)العروض باستخدام عوامل التقییم 

 ومفاوضات مع العارضین. 
 بالحق في إجراء مناقشات ومفاوضات إذا وجدت ضرورة لذلك بعد التقییم. ومع ذلك، تحتفظ جمعیة شام االنسانیة 1.11
لجمعیة شام االنسانیة بزیارة الموردین اللذین قدموا عروض أسعار مقبولة من أجل التأكد من المعلومات یحق  1.12

 والبیانات المقدمة في أوراق المناقصة ولتقییم قدرة الموردین على انجاز المناقصة حسب المواصفات الفنیة المطلوبة.
نوع، الشكل، اللون، إلخ) مع المواصفات المذكورة ھذا المواد التي سیتم تسلیمھا للجمعیة یجب أن تتطابق بـ (ال 1.13

قد یتم رفضھا من قبل جمعیة شام االنسانیة خالل عملیة  ،العرض. المواد التي ال تحمل نفس الخاصیة، النوع، الشكل، اللون
 التسلیم في المستودع.

 
الدفع یتم  االستالم.نتھاء عملیة اورة وتقریر بیوم عمل من تلقي وقبول الفات 15سیتم دفع المبالغ المستحق خالل  :شروط الدفع 4

 .في تاریخ التحویلالتركي نشرة البنك المركزي وفقاً لحسب سعر الصرف بباللیرة التركیة حصراً و
 

 :أخرى حكامأشروط و  5
a.  بشأن  13224بعقوبات وقوانین ولوائح الحظر بالوالیات المتحدة األمریكیة بما في ذلك األمر التنفیذي رقم  االنسانیة شام جمعیةتلتزم

. تمویل اإلرھاب، الذي یحظر عملًیا المعامالت مع األشخاص أو الجھات التي ترتكب أعمال إرھابیة أو تھدد بارتكابھا أو تدعمھا 
م العطاء ھذه، سواء كان أساسیًا أو فرعیًا، أن یصادق أنھ ال ینتمي إلى قائمة یجب على أي شخص أو جھة تشارك في عملیة تقدی

ومؤھال  ) OFAC(لمكتب مراقبة األصول األجنبیة التابع لوزارة خزانة الوالیات المتحدة  )SDNالرعایا المعینین بصفة خاصة (
 .أو جھة وِجد أنھا مدرجة على القائمة أو غیر مؤھلةسوف تستبعد أي عطاء مقدم من شخص االنسانیة  شام جمعیة. للمشاركة بالعطاء

b.  ال ینبغي أن تكون الشركة أو األفراد التي تم تضمینھا في نظام قائمة األطراف المستبعدة)www.sam.gov ( مؤھلة للتمویل وال
 .یتضمنھا طلب عرض األسعار ھذاینبغي االستعانة بھا لتقدیم أي بضائع أو خدمات 

 
 :متطلبات مكافحة اإلرھاب للمورد 6

 
  \ بتزویده یقومون  الذین\ بھ الخاصین الفرعیین في بدایة تنفیذ العقد قائمة باسماء الموردین  االنسانیة  شام جمعیةسیقدم المورد إلى ) 1

 . المواد بھذه
 

  المتحدة  للوالیات قوانین  13224 رقم التنفیذي األمر مع االمتثال الفرعیین لضمانسیكون المورد مسؤول عن فحص جمیع الموردین ) 2
  ھذه  مثل إجراء على قادر غیر المورد كان إذا. باإلرھاب  المرتبطة  الكیانات  أو  لألفراد والدعم  الموارد وتوفیر المعامالت  تحظر  التي 

 . الموردین عن نیابة الفحوصات  بإجراء  ستقوم االنسانیة شام جمعیة فإن الفحوصات،

 سیتم تقییم عروض األسعار كما ھو موضح أدناه: :معاییر اختیار المورد .7

وبعدھا  لالجھزة الطبیة  المقدمة  االطالع على الكتلوجاتأوال بتقییم جودة المواد من خالل  االنسانیة شام  جمعیةستقوم  •
 صاحب السعر األدنى من بین العروض المقدمة والمستوفیة للشروط واألوراق المطلوبة.   الموردسیتم التعاقد مع 

أوالً بتقییم العوامل غیر المرتبطة بالسعر لتقریر فیما إذا كانت مقبولة أو غیر مقبولة. وأثناء   االنسانیة  شام  جمعیةستقوم   •
قد تراه مناسباً للحصول أو للتأكد من المعلومات  بجمع المعلومات من أي مصدر االنسانیة شام جمعیةتقییمھا قد تقوم 

 فیما یتعلق بمدى وجاھة السعر المقدم من المورد. 
 سیتم منح العقد للعرض ذو المواصفات الفنیة المقبولة مع السعر األقل.  •
 ة. بـ فقدان لألھلی یجب على الشركات أن تكون دقیقة  بتسلیم العروض المالیة. تغییر العرض المالي قد ینتھي •

 

 قبول شروط العقد:8. 
 .تحت طائلة التعویض تضعھ بكامل الشروط المذكورة في الدفتر  ھعدم التزامإن یقر بقبول كافة طلبات وشروط العقد، و ،المقدم ھنا 

 بأن ھذا التصریح ھو دقیق وساري المفعول وكامل.صاحب المناقصة یشھد  ،بالتوقیع ھنا 
 

 اإلسم:

 التاریخ: 

 

 _______________________________  التوقیع: 

http://www.sam.gov/

