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 الرقم المرجعي لطلب عروض السعر 

AHF-Procurement -2020-029 

 هذا  دفتر الشروطعلى  بناء    تجهيزات طبيةاسعار لتقديم عروض و المستودعات الطبية الشركات تدعو  اإلنسانية  جمعية شام االنسانية

 معلومات العرض 

 أخر موعد إلستالم العروض  لالستفسار أخر موعد   طريقة ومكان تسليم العروض 
 تسليم بالظرف المغلق يسلم العرض المختوم والمغلق والعينات في المواقع التالية: 

 
 مكتب جمعية شام اإلنسانية في اسطنبول -

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

  
 شام اإلنسانية في عنتاب مكتب جمعية  -

DEĞİRMİÇEM MAH. 14 NOLU SOKAK EFES İŞ MERKEZİ NO:8 KAT:7 
DAİRE:23 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP – Turkey . 

 
 مكتب مؤسسة الشام اإلنسانية  -

 مقابل مفرق شيخ بدر   –بيرة أرمناز  -ريف إدلب  -سوريا 
 
 مشفى شام التخصصي لألطفال  -
 ساحة السكر.  – سرمدا  –ريف ادلب   –سوريا  -

الموافق   السبت يوم 
12/09/2020 

الموافق   حدااليوم 
/20209/013 

 

 : معلومات العرض الفني .1
 التجهيزات الطبية التالية: سيقدم المورد  1.1

 المواصفات  اسم المادة   #
المنشأ /  
العالمة  
 التجارية

 الكمية الوحدة 

1 Monitor  
مع وجود بلص أصبعي     -فيه قاريء ضغط   -متعدد المساري  :    مونيتور

 5 قطعة  Chinese وصالته وصيانته متوفرة.  -يفضل أن يكون بالستيكي   لألطفال والولدان

2 Ventilator 
ن   -نظام ضغطي  -منفسة محمولة  منفسية سيارة اسعاف :  تعمل عىل األكسجي 

 -تحوي عدة أنظمة عمل  -ال تحتاج مدخل هواء أي ضاغط الهواء داخىلي  -فقط 
ة تعطي  ة -حجوم صغي   داراتها متوفرة وصيانتها متوفرة  -  تعمل عىل األوزان الصغي 

Derkir 
/German 

 5 قطعة 

 
مفصل بكميات ومواصفات  يوضع فيه عرض االسعار )  المالي عرض  ال  الظرف االول   ويحوي   ينومختوم  ينمغلق  ينتقدم العروض ضمن ظرف 1.2

  دفتر الشروط بعد الموافقة عليه من قبل المورد ويوقع ويختم كال  و  (الدوالر األمريكيعملة  المقدمة مع األسعار التفصيلية موضحة ب   االجهزة
)صورة عن الهوية  (  الوثائق المتعلقة بالتعريف بالمورديوضع فيه كتلوجات االجهزة الطبية ووالعرض الفني على الظرف الثاني ويحوي  ،منهم

رسائل توصية   –صورة عن أي مستندات تثبت مزاولة المهنة إن وجد  –للشركة  أوراق تثبت ملكية  – صورة جواز السفر إن وجد   –شخصية 
 .باألعمال المنجزة من قبله(( 

تحتفظ جمعية شام االنسانية بالحق في قبول أو رفض أي عرض، وإلغاء عملية العطاءات ورفض كل عروض األسعار في أي وقت قبل توقيع  1.3

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

 معية شام االنسانية بالحق في زيادة او إنقاص الكميات بعد استالم عروض األسعار. كما تحتفظ ج 1.4
 تبدأ عملية التسليم بعد مرحلة التعاقد مع المورد األنسب )الذي تم اختياره(.  1.5

 

 :  شروط توصيل واستالم البضاعة والخدمات  .2

 كمية وزمن التسليم   أماكن التسليم مدة التسليم  

من   يوم 15يتم التسليم بفترة ال تتجاوز 
 توقيع العقد مع المورد  تاريخ

  –في سرمدا   مشفى شام التخصصي لألطفال
 ادلب 

 دفعة واحدة
 

 اضافية شروط  3

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

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

 ومصاريف الشحن. االسعار المقدمة يجب ان تشمل الضرائب  1.4
   .لن يتم قبول اي عرض بعد انتهاء مدة تقديم العروض  1.5
 ي حال لم يسلم بالطريق المنصوص عليهايجب ان يسلم العرض بالطريقة المحددة )تسليم بالظرف المغلق( ولن يتم قبول العرض ف 1.6
 @ahf.ngoprocurementترسل كل االسئلة على االيميل  1.7
 ) %  (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
مقدم العطاء بشكل رئيسي تقديم أفضل عطاء ممكن منذ البداية، ألن جمعية شام االنسانية تعتزم تقييم العروض باستخدام عوامل التقييم    يجب على  1.10

 دون مناقشات ومفاوضات مع العارضين.  ( %10 السمعة والتعامل المسبق، %10 ، موعد التسليم%40 والمواصفات ، الجودة %40 )السعر
 بالحق في إجراء مناقشات ومفاوضات إذا وجدت ضرورة لذلك بعد التقييم.  ومع ذلك، تحتفظ جمعية شام االنسانية  1.11
ي أوراق  يحق لجمعية شام االنسانية بزيارة الموردين اللذين قدموا عروض أسعار مقبولة من أجل التأكد من المعلومات والبيانات المقدمة ف  1.12

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

 يتم رفضها من قبل جمعية شام االنسانية خالل عملية التسليم في المستودع.  قد ،نفس الخاصية، النوع، الشكل، اللون 
 

حصرا     الدفع يتم بالليرة التركية االستالم.  نتهاء عملية  ايوم عمل من تلقي وقبول الفاتورة وتقرير ب   15سيتم دفع المبالغ المستحق خالل    :شروط الدفع 4
   .في تاريخ التحويلالتركي نشرة البنك المركزي وفقا  لحسب سعر الصرف ب و 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 االنسانية تلتزم

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 فرعيًا، 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

 . يتضمنها طلب عرض األسعار هذالتقديم أي بضائع أو خدمات 
 

 :متطلبات مكافحة اإلرهاب للمورد  6

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

 

  المعامالت   تحظر  التي  المتحدة  للوالياتقوانين    13224  رقم  التنفيذي   األمر  مع  االمتثال  الفرعيين لضمانسيكون المورد مسؤول عن فحص جميع الموردين  (  2

  بإجراء   ستقوم  شام االنسانية جمعية    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. 

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

 من المورد. 

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

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

http://www.sam.gov/
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 . االمتثال لقانون النزاهة: 8
 

 أصرح بعدم االشارة فعليا او ضمنيا أو عرض  فائدة مادية أو معنوية لموظفين شام االنسانية أو من ينوب عنها بغرض الحصول على منفعة. 

 مساعدة من قبل موظفي شام االنسانية او من ينوب عنها تؤدي الى تغيير نتيجة المناقصة لمصلحتنا. و ننوه بأننا لم نتلقى اي معلومة او 

ال رقم  على  او ضمنيا  فعليا  معنوية  او  مادية  رشوة  بطلب  يقوم  عنها  ينوب  من  او  االنسانية  شام  من  موظف  اي  عن  باإلبالغ  بالمقابل  للمؤسسة  وسأقوم  الساخن  خط 

 . (feedback@ahf.ngo) ميل الخاص بالشكاوىأواالي+(، 905305537181)

) بغرض الحصول على منفعة( بإخطار السلطات ذات الصلة والسلطات القانونية إذا لزم األمر وال   وأعلم بأن شام االنسانية ستقوم في حال عرضنا اي رشوة ألي موظف 

 اإلخطار.تتحمل أي مسؤولية عن نتائج هذا 

 

 قبول شروط العقد: 9. 

 . 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:

 

mailto:feedback@ahf.ngo

