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 الرقم المرجعي لطلب عروض السعر 

AHF-Procurement -2020- 31  

 جمعية شام اإلنسانية تدعو الشركات و الموردين لتقديم عروض أسعار لتعبيد الطرقات بناًء على دفتر الشروط هذا

 معلومات العرض

 إلستالم العروض أخر موعد  أخر موعد لالستفسار  طريقة ومكان تسليم العروض

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

Göztepe Mah. İnönü Cad. No:122 Başkule Plaza Kat:10 D:104 Bağcılar, 
Turkey. –Istanbul  

 عنتاب مكتب جمعية شام اإلنسانية في  -
DEĞİRMİÇEM MAH. 14 NOLU SOKAK EFES İŞ MERKEZİ NO:8 KAT:7 

Turkey. –GAZİANTEP  -DAİRE:23 ŞEHİTKAMİL 
 

 مكتب مؤسسة الشام اإلنسانية -
يقابله من جهة  -الطريق العام مقابل مفرق الشيخ بدر  -بيرة ارمناز  -ريف ادلب  -سوريا 

 الشرق معمل زجاج الجوهرة

الموافق    االسبتيوم 
30/05/2020 

الموافق   االحديوم 
/20205/031 

 

 :معلومات العرض الفني .1
  حسب جدول الكميات المرفق.م.ط  3000طرق زراعية بطول وم المقاول بتعبيد سيق 1.1
 المواصفات الفنية  1.2

 تعبيد طرق  

 المواصفات البند م

1 
شق وتسوية او 

 فالحة تعبيد

القشط وتسوية االرض وازالة الصخور النابتة وفالحة التعبيد المخرب تكون باآلالت الميكانيكية للوصول الى استوائية  •
 .%وفق تجربة بروكتور92نسبة ضغط ال تقل عن جيدة للطريق ,وترطيب الطريق بالماء ورصه جيدا للوصول الى 

 مل المقاول كامل تكاليفها.تحديد طريق رام حمدان عن طريق مساح بواسطة االجهزة يتح •

 سم يتحمل المتعهد كامل تكاليفها. 80م ط وقطر  10تنفيذ عبارة مطرية في طريق جسر الشغور بطول  •

2 
تقديم وفرش 

 بقايا مقالع

 .سم 20 – 0 من الحبي التركيب يكون أن يجب .1 •

 %. 40 عن( انجلوس لوس تجربة) االهتراء نسبة يزيد ال ان .2 •

 %. 30 السيولة وحد 10 عن اللدونة ودليل%  25 عن الرملي المكافئ يقل أال يجب .3 •

 .   البيلونية و الهشة والمواد العضوية والمواد واالتربة الشوائب من خالية المستخدمة المواد تكون ان يجب .4 •

 . الدحل بعد%  2 -+ سم 30 بسماكة الطبقة فرش يتم .5 •

 توجيهات حسب وذلك الطريق جوانب على التصريف لتحقيق المطلوب الميول بإعطاء فني بشكل الطبقة فرش يتم .6 •
 . اإلشراف جهاز

 متجانسة عينة على للحصول جيد بشكل البقايا وتقلب مياه اليه ويضاف المقالع بقايا فرش في الكريدر استعمال يتم .7 •
 . الطبقة عمق لكامل

 العرضي الميول محققة غير او مستوية غير الطريق جسم من مسافة أي بإصالح المطالبة االشراف لجهاز يحق .8 •
 . المقبول

 ويتحمل معدلة بركتور وفق% 95 ضغط درجة إلى للوصول الحركة ذاتية الرجاجة المداحل بواسطة الدحل يتم .9 •
 .يحصل قد هبوط كل مسؤولية المقاول

3 
تقديم وفرش 
 بحص بدمه

 .سم 7 – 0 من الحبي التركيب يكون أن يجب .1 •

 %. 40 عن( انجلوس لوس تجربة) االهتراء نسبة يزيد ال أن .2 •

 %.  25 السيولة وحد 6 عن اللدونة ودليل%  35 عن الرملي المكافئ يقل أال يجب .3 •

 مكعبية حادة حواف ذات تكون وان العضوية والمواد واألتربة الشوائب من خالية المستخدمة المواد تكون ان يجب .4 •
 . المقالع في الكسارات عن ناتجة تكون عن يجب المسطحة، المواد من حالية خشنة الشكل

 . الدحل بعد%  2 -+ سم 20 بسماكة الطبقة فرش يتم .5 •

 توجيهات حسب وذلك الطريق جوانب على التصريف لتحقيق المطلوب الميول بإعطاء فني بشكل الطبقة فرش يتم .6 •
 .اإلشراف جهاز



ok AgreementTerms Bo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عينة على للحصول جيد بشكل المواد وتقلب مياه اليه ويضاف األساس طبقة فرش في الكريدر استعمال يتم .7 •
 . الطبقة عمق لكامل متجانسة

 العرضي الميول محققة غير او مستوية غير الطريق جسم من مسافة أي بإصالح المطالبة لجهازاالشراف يحق .8 •
 . المقبول

 ويتحمل معدلة بركتور وفق%  95 ضغط درجة إلى للوصول الحركة ذاتية الرجاجة المداحل بواسطة الدحل يتم .9 •
 .  يحصل قد هبوط كل مسؤولية المقاول

4 
تقديم ورش 

MC0 

  كمذيب ابيض بنفط مخلوط 100/  80 اسفلتية مواد من مكون .1 •

 . سم 15 بتداخلها يسمح طولية أجزاء الى الطريق بتقسيم المواد على حاوية غالية باستخدام الرش يتم .2 •

 (. 80 – 60) بين المواد حرارة درجة .3 •

   2م/  كغ 2 – 1.5 الرش معدل .4 •

 . رشها المراد الطبقة من سم 50 – 30 بين الرش ذراع ارتفاع .5 •

 .  تماما جافة رشها المراد الطبقة يكون ان يجب .6 •

 .التشربية المواد رش قبل الغريبة والمواد األتربة من رشها المراد الطبقة تنظيف يجب .7 •

 .بعده و الرش بدء قبل الغالية بوزن الهندسي القياس يتم .8 •

 
وبناًء على أوامر توريد صادرة من   اإلشراف جهاز تعليمات  ووفق اإلدارة قبل من المسلمة المخططات حسب الموقع ضمن التنفيذ عملية تتم 1.3

 المؤسسة. 

 .التوريد مكان زيارة طلب االشراف لجهاز يحق و التوريد قبل المواد من عينة تقديم المتعهد على 1.4
 الكميات حساب ويتم المواد هذه الستالم األدوات تأمين المقاول ويتحمل وكيله او المقاول بحضور اإلشراف جهاز قبل من المواد استالم يتم 1.5

 ويكون  الوسطية  السماكة  لتحديد  الطبقة  في  سبور  وتؤخذ  المطلوب  العرض  وفق  الطريق  محور  كامل  على  وسطي  وبشكل/    الدحل  بعد/    مضغوطة
 .المقاول من تدخل بدون االشراف جهاز باختيار ومواقعها السبور عدد

 الموجودة في المنطقة ويتحمل المقاول كافة التكاليف .يحق لجهاز االشراف طلب التجارب المتوفرة في المخابر  1.6
 .يقوم المتعهد اثناء تنفيذ انشطة المشروع بوضع االشارات والشاخصات المرورية وادوات الموانع الالزمة لذلك تفاديا لوقع اي حادث مروري 1.7
بالليرة تقدم العروض ضمن ظرف مغلق ومختوم ويحوي عرض سعر مفصل بكميات ومواصفات المواد المقدمة مع األسعار التفصيلية موضحة   1.8

أوراق تثبت  –صورة جواز السفر إن وجد  –)صورة عن الهوية شخصية ( ، ويحتوي الظرف على الوثائق المتعلقة بالتعريف بالموردالتركية
 .رسائل توصية باألعمال المنجزة من قبله(( –صورة عن أي مستندات تثبت مزاولة المهنة إن وجد  -للشركة ملكية 

 منهم. يقدم دفتر الشروط بعد الموافقة عليه من قبل المورد مع عرض السعر ويوقع ويختم كالً  1.9
ت ورفض كل عروض األسعار في أي وقت قبل توقيع تحتفظ جمعية شام االنسانية بالحق في قبول أو رفض أي عرض، وإلغاء عملية العطاءا 1.10

  العقد، دون أدنى مسؤولية تجاه مقدمي العروض أو أي التزام بإبالغ مقدمي العطاءات باألسباب الموجبة لقيام جمعية شام االنسانية بذلك.

 كما تحتفظ جمعية شام االنسانية بالحق في زيادة او إنقاص الكميات بعد استالم عروض األسعار. 1.11
 تبدأ عملية التسليم بعد مرحلة التعاقد مع المورد األنسب )الذي تم اختياره(. 1.12

 

 : شروط توصيل واستالم البضاعة والخدمات .2

 كمية وزمن التسليم   أماكن التسليم مدة التسليم 

يبدأ العمل خالل اسبوع من تاريخ توقيع  
 العقد مع المورد 

يتم التسليم في جسر الشغور ومحمبل 
مصرين ورام حمدان وكفريحمول  ومعرة  
 وحزانو

 شهرين من تاريخ توقيع العقد

 

 اضافيةشروط  3

 الكمية ... الخ( المواد المقدمة اثناء النقل والتسليم. ،المورد سيكون مسؤول عن تعويض اي تغير يحصل في المواصفات )الجودة 1.1
االشكال على التعاقد أو تعويض شركته عن أي مصاريف ناتجة عن التجهيز المتقدم لهذا العرض ال يلزم جمعية شام اإلنسانية باي شكل من  1.2

  .والتقدم لهذا العرض
وض يحق لجمعية شام االنسانية قبول أخطاء طفيفة وثانوية ناتجة عن السهو أو االخطاء الحسابية أو حاالت أخرى يكون لها تأثير بسيط على عر 1.3

 االسعار.
 ئب االسعار المقدمة يجب ان تشمل الضرا 1.4
  .لن يتم قبول اي عرض بعد انتهاء مدة تقديم العروض 1.5
 يجب ان يسلم العرض بالطريقة المحددة )تسليم بالظرف المغلق( ولن يتم قبول العرض في حال لم يسلم بالطريق المنصوص عليها 1.6
 procurement@ahf.ngo ترسل كل االسئلة على االيميل  1.7
 ) % (0.1الشروط الجزائية عن كل يوم تأخير في تسليم المواد هو 1.8
 ومن اشخاص مؤهلين.  اإلنسانية سيتم فحص وتحديد جودة المواد بواسطة فريق تقني مختص من قسم البرامج في جمعية شام 1.9

mailto:procurement@ahf.ngo
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سي تقديم أفضل عطاء ممكن منذ البداية، ألن جمعية شام االنسانية تعتزم تقييم العروض باستخدام عوامل التقييم يجب على مقدم العطاء بشكل رئي 1.10
 دون مناقشات ومفاوضات مع العارضين.  )السعر، الجودة، موعد التسليم، تسهيالت الدفع، السمعة والتعامل المسبق(

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

 طلوبة.المناقصة ولتقييم قدرة الموردين على انجاز المناقصة حسب المواصفات الفنية الم
تحمل نفس المواد التي سيتم تسليمها للجمعية يجب أن تتطابق بـ )النوع، الشكل، اللون، إلخ( مع المواصفات المذكورة هذا العرض. المواد التي ال   1.13

 قد يتم رفضها من قبل جمعية شام االنسانية خالل عملية التسليم في المستودع. ،الخاصية، النوع، الشكل، اللون
 لجمعية شام االنسانية تقسيم العطاء على اكثر من مورد من اجل ضمان السرعة في التنفيذ .يحق  1.14

 
حصراً  الدفع يتم بالليرة التركيةاالستالم. نتهاء عملية ايوم عمل من تلقي وقبول الفاتورة وتقرير ب 15سيتم دفع المبالغ المستحق خالل  :شروط الدفع 4

  .في تاريخ التحويلالتركي نشرة البنك المركزي وفقاً لحسب سعر الصرف بو PTTوعن طريق 

 

 :أخرى حكامأشروط و  5

a.  بشأن تمويل اإلرهاب، الذي  13224بعقوبات وقوانين ولوائح الحظر بالواليات المتحدة األمريكية بما في ذلك األمر التنفيذي رقم  جمعية شام االنسانيةتلتزم

يجب على أي شخص أو جهة تشارك في عملية . يحظر عمليًا المعامالت مع األشخاص أو الجهات التي ترتكب أعمال إرهابية أو تهدد بارتكابها أو تدعمها 

لمكتب مراقبة األصول األجنبية  (SDNم العطاء هذه، سواء كان أساسيًا أو فرعًيا، أن يصادق أنه ال ينتمي إلى قائمة الرعايا المعينين بصفة خاصة )تقدي

أو جهة وِجد أنها سوف تستبعد أي عطاء مقدم من شخص . جمعية شام االنسانية ومؤهال للمشاركة بالعطاء( OFAC)التابع لوزارة خزانة الواليات المتحدة 

 . مدرجة على القائمة أو غير مؤهلة
b.  ال ينبغي أن تكون الشركة أو األفراد التي تم تضمينها في نظام قائمة األطراف المستبعدة(www.sam.gov ) مؤهلة للتمويل وال ينبغي االستعانة بها

 .عرض األسعار هذالتقديم أي بضائع أو خدمات يتضمنها طلب 
 

 :متطلبات مكافحة اإلرهاب للمورد 6

 
 . المواد بهذه  \بتزويده  يقومون الذين\ به  الخاصين الفرعيين  في بداية تنفيذ العقد قائمة باسماء الموردين االنسانية شام جمعية سيقدم المورد إلى ( 1

 

  المعامالت  تحظر التي المتحدة للواليات قوانين  13224 رقم التنفيذي األمر مع االمتثال سيكون المورد مسؤول عن فحص جميع الموردين الفرعيين لضمان( 2

  بإجراء  ستقوم  شام االنسانيةجمعية    فإن  الفحوصات،  هذه  مثل  إجراء  على   قادر  غير  المورد  كان  إذا.  باإلرهاب   المرتبطة  الكيانات   أو  لألفراد  والدعم  الموارد  وتوفير

 . الموردين عن نيابة الفحوصات 

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

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

أوالً بتقييم العوامل غير المرتبطة بالسعر لتقرير فيما إذا كانت مقبولة أو غير مقبولة. وأثناء تقييمها قد تقوم   االنسانية شام جمعيةستقوم  •
قد تراه مناسباً للحصول أو للتأكد من المعلومات فيما يتعلق بمدى وجاهة السعر المقدم    بجمع المعلومات من أي مصدر   االنسانية  شام  جمعية

 من المورد. 

 سيتم منح العقد للعرض ذو المواصفات الفنية المقبولة مع السعر األقل.  •

 بـ فقدان لألهلية.  يجب على الشركات أن تكون دقيقة  بتسليم العروض المالية. تغيير العرض المالي قد ينتهي •
 

 قبول شروط العقد:8. 

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

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

 اإلسم:

 التاريخ: 

 _______________________________  التوقيع: 

 

http://www.sam.gov/

