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 الرقم المرجعي لطلب عروض السعر

AHF-Procurement-026 

 موردين وأصحاب الفانات لتقديم عروض اسعار الستئجار سارتين نوع فان سياحي مع سائق التدعو  اإلنسانيةجمعية شام 

 معلومات العرض

أخر موعد  تسليم العروضطريقة ومكان 
 لالستفسار

أخر موعد 
 إلستالم العروض

 في المواقع التالية:المختوم والمغلق  يسلم العرض تسليم بالظرف المغلق
 مكتب جمعية شام اإلنسانية في اسطنبول -

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

 اإلنسانية في عنتابمكتب جمعية شام  -
Mücahitler Mah, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Vakıf Basmacı İş 

.Turkey –Merkezi, Daire: 401 Şehitkamil, Gaziantep  
 مكتب مؤسسة الشام اإلنسانية -

 كفرتخاريم –ادلب  –سوريا 

 
 

 االحد
29/12/2019 

 
 

 االثنين
30/12/2019 

 

 :معلومات العرض الفني .1

 سيارة فان سياحي مع سائق.سيقدم المورد  1.1
 مواصفات ال 1.2

 مواصفات 

 المواصفات البند #

 سيارة فان سياحي مع سائق 1

 نوع السيارة :فان سياحي أساسي 

  6عدد المقاعد 

  م فما فوق 2005تاريخ الصنع 

 نوع الوقود: ديزل 

 )تكييف الهواء بارد/ساخن )متوفر 

 )وسائل امن وسالمة )متوفر 

  رخصة قيادة )متوفر(–وسائل ملكية 

 حالة المحرك واالطارات والدوزان والفرامل جيدة 

 
يتم تقديم عرض السعر ألجرة السيارة مع السائق خالل شهر باحتساب الكلفة االجمالية )متضمنة جميع النفقات ومتطلبات  1.3

  كم4000-3000السيارة(بحيث تكون المسافات المقطوعة شهريا من 
 .من قبل مختصين تقديم السيارة والسائق ليتم فحصهألسعار على المورد مغلف عرض اعند تسليم  1.4
 مدة العقد.يتم التزويد بالكميات المتعاقد عليها خالل  1.5
تقدم العروض ضمن ظرف مغلق ومختوم ويحوي عرض سعر مفصل بكميات ومواصفات المواد المقدمة مع األسعار  1.6

)صورة عن الهوية شخصية ( توي الظرف على الوثائق المتعلقة بالتعريف بالمورد، ويحبالليرة التركيةالتفصيلية موضحة 
 – مزاولة المهنة إن وجدتثبت صورة عن أي مستندات  -للشركة أوراق تثبت ملكية  –صورة جواز السفر إن وجد  –

 .(رسائل توصية باألعمال المنجزة من قبله(
 منهم. ويوقع ويختم كالا  يقدم دفتر الشروط بعد الموافقة عليه من قبل المورد مع عرض السعر   1.7
تحتفظ جمعية شام االنسانية بالحق في قبول أو رفض أي عرض، وإلغاء عملية العطاءات ورفض كل عروض األسعار في  1.8

مسؤولية تجاه مقدمي العروض أو أي التزام بإبالغ مقدمي العطاءات باألسباب الموجبة  ىندأي وقت قبل توقيع العقد، دون أ

 لقيام جمعية شام االنسانية بذلك. 

 نقاص الكميات بعد استالم عروض األسعار.إجمعية شام االنسانية بالحق في زيادة او كما تحتفظ  1.9
 ذي تم اختياره(.تبدأ عملية التسليم بعد مرحلة التعاقد مع المورد األنسب )ال 1.10
 

 : شروط توصيل واستالم البضاعة والخدمات .2

 زمن العمل أماكن العمل مدة العمل 

 كامل ايام االسبوع  ضمن محافظة ادلب شهر 11
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 اضافيةشروط  3

 النقلة ... الخ( المواد المقدمة اثناء يالكم ،المورد سيكون مسؤول عن تعويض اي تغير يحصل في المواصفات )الجودة 1.1
 .التسليمو

اإلنسانية باي شكل من االشكال على التعاقد أو تعويض شركته عن أي مصاريف  جمعية شامالمتقدم لهذا العرض ال يلزم  1.2
  .تجهيز والتقدم لهذا العرضالناتجة عن 

االنسانية قبول أخطاء طفيفة وثانوية ناتجة عن السهو أو االخطاء الحسابية أو حاالت أخرى يكون لها تأثير  شام جمعيةيحق ل 1.3
 بسيط على عروض االسعار.

 االسعار المقدمة يجب ان تشمل الضرائب  1.4
  .لن يتم قبول اي عرض بعد انتهاء مدة تقديم العروض 1.5
لن يتم قبول العرض في حال لم يسلم بالطريق المنصوص و ف المغلق(يجب ان يسلم العرض بالطريقة المحددة )تسليم بالظر 1.6

 عليها
 @ahf.ngoprocurementترسل كل االسئلة على االيميل  1.7
 ) % (0.5ئية عن كل يوم تأخير في تسليم المواد هواط الجزوالشر 1.8
  .ومن اشخاص مؤهلين اإلنسانية جمعية شامسيتم فحص وتحديد جودة المواد بواسطة فريق تقني مختص من قسم البرامج في  1.9

يجب على مقدم العطاء بشكل رئيسي تقديم أفضل عطاء ممكن منذ البداية، ألن جمعية شام االنسانية تعتزم تقييم  1.10
دون مناقشات  عد التسليم، تسهيالت الدفع، السمعة والتعامل المسبق()السعر، الجودة، موالعروض باستخدام عوامل التقييم 

 ومفاوضات مع العارضين. 
 بالحق في إجراء مناقشات ومفاوضات إذا وجدت ضرورة لذلك بعد التقييم. ومع ذلك، تحتفظ جمعية شام االنسانية 1.11
مقبولة من أجل التأكد من المعلومات يحق لجمعية شام االنسانية بزيارة الموردين اللذين قدموا عروض أسعار  1.12

 والبيانات المقدمة في أوراق المناقصة ولتقييم قدرة الموردين على انجاز المناقصة حسب المواصفات الفنية المطلوبة.
المواد التي سيتم تسليمها للجمعية يجب أن تتطابق بـ )النوع، الشكل، اللون، إلخ( مع المواصفات المذكورة هذا  1.13

قد يتم رفضها من قبل جمعية شام االنسانية خالل عملية  ،اد التي ال تحمل نفس الخاصية، النوع، الشكل، اللونالعرض. المو
 التسليم في المستودع.

 
 الدفع يتم بالليرة التركية حصراا  .الشهريةمن تلقي وقبول الفاتورة  يوم عمل 15سيتم دفع المبالغ المستحق خالل  :شروط الدفع 4

 .حسب سعر الصرف وقت الدفع

 

 :أخرى حكامأشروط و  5
a.  بشأن  13224بعقوبات وقوانين ولوائح الحظر بالواليات المتحدة األمريكية بما في ذلك األمر التنفيذي رقم  االنسانية شام جمعيةتلتزم

. تمويل اإلرهاب، الذي يحظر عمليًا المعامالت مع األشخاص أو الجهات التي ترتكب أعمال إرهابية أو تهدد بارتكابها أو تدعمها

يجب على أي شخص أو جهة تشارك في عملية تقديم العطاء هذه، سواء كان أساسيًا أو فرعيًا، أن يصادق أنه ال ينتمي إلى قائمة 

ومؤهال ( OFAC)لمكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة خزانة الواليات المتحدة  (SDNصفة خاصة )الرعايا المعينين ب

 .سوف تستبعد أي عطاء مقدم من شخص أو جهة وِجد أنها مدرجة على القائمة أو غير مؤهلةاالنسانية  شام جمعية. للمشاركة بالعطاء
b.  تضمينها في نظام قائمة األطراف المستبعدة ال ينبغي أن تكون الشركة أو األفراد التي تم(www.sam.gov ) مؤهلة للتمويل وال

 .ينبغي االستعانة بها لتقديم أي بضائع أو خدمات يتضمنها طلب عرض األسعار هذا
 

 :متطلبات مكافحة اإلرهاب للمورد 6

 
 \بتزويده يقومون الذين\ به الخاصين الفرعيين الموردين بأسماءفي بداية تنفيذ العقد قائمة  االنسانية شام جمعيةسيقدم المورد إلى ( 1

 .المواد بهذه
 

 المتحدة للوالياتقوانين  13224 رقم التنفيذي األمر مع االمتثال سيكون المورد مسؤول عن فحص جميع الموردين الفرعيين لضمان( 2

 هذه مثل إجراء على قادر غير المورد كان إذا. باإلرهاب المرتبطة الكيانات أو لألفراد والدعم الموارد وتوفير المعامالت تحظر التي

 .الموردين عن نيابة الفحوصات بإجراء ستقوم االنسانية شام جمعية فإن الفحوصات،

 سيتم تقييم عروض األسعار كما هو موضح أدناه: :معايير اختيار المورد .7

  صاحب  الموردوبعدها سيتم التعاقد مع  أوال بتقييم جودة المواد من خالل العينات المقدمة االنسانية شام جمعيةستقوم
 السعر األدنى من بين العروض المقدمة والمستوفية للشروط واألوراق المطلوبة.

  أوالا بتقييم العوامل غير المرتبطة بالسعر لتقرير فيما إذا كانت مقبولة أو غير مقبولة. وأثناء  االنسانية شام جمعيةستقوم
ا للحصول أو للتأكد من المعلومات  االنسانية شام جمعيةتقييمها قد تقوم  بجمع المعلومات من أي مصدر قد تراه مناسبا

 فيما يتعلق بمدى وجاهة السعر المقدم من المورد.

 لعقد للعرض ذو المواصفات الفنية المقبولة مع السعر األقل.سيتم منح ا 
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 بـ فقدان لألهلية. يجب على الشركات أن تكون دقيقة بتسليم العروض المالية. تغيير العرض المالي قد ينتهي 
 

 قبول شروط العقد:8. 

 .تحت طائلة التعويضتضعه بكامل الشروط المذكورة في الدفتر  هعدم التزامإن يقر بقبول كافة طلبات وشروط العقد، و ،المقدم هنا

 بأن هذا التصريح هو دقيق وساري المفعول وكامل.صاحب المناقصة يشهد  ،بالتوقيع هنا

 

 _______________________________ التوقيع:                         التاريخ:                                               اإلسم:


