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 م 2022( لعام 1) وثائق مناقصة عامة رقم 

برشورات  ملشروع امليسرين التابع للوحدة التنفيذية   و بوسرتاتواخلاصة بطباعة وتوريد 
 (منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسفإلدارة خميمات النازحني واملمول من 

 
 

 

 

 

 الوثائق واملواصفات الفنية املطلوبة للراغبني يف املشاركة 

 

 جيب تقدميها مع وثائق العطاءات وهي: الوثائق األساسية  اليت •

 صورة البطاقة الضريبية سارية املفعول -1

 صورة شهادة ضريبة املبيعات سارية املفعول -2

 صورة البطاقة الزكوية سارية املفعول -3

 صورة البطاقة التأمينية سارية املفعول -4

 صورة شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول -5

 

 

 

 عملة العطاء: لاير يمني نوع العقد / كميات
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 اخلربات املهنية :و الفنية وثائقال •

 شهادات اخلربة مقابل تنفيذ اعمال مشابهة. -1

بيان بالعقود اليت نفذها خالل اخلمس سنوات األخرية وارفاق ما يثبت ذلك )عقود،  -2

 حماضر استالم( اخل ...

مففال  -3 يففذ األع قففة بتنف فففا عال هففا املورد واليت  عففدات اليت ميتد  بففاعدت وامل شفففففال  ك

 املطدوبة.

 نفذة واملشابهة لدعمل املطدوب يف املناقصة ان وجدت.مناذج من األعمال امل -4

كفاففة الوثفائق والبيفانفات اليت تثبفت اهديفة املورد وقفدرتفن عد  التنفيفذ وجودة املواد  -5

 اليت سيتم توريدها.

 

 

 

 دين المتقدمين للمناقصةرتعليمات عامة للمو

يتم تسديم العطاء يف املوعد وامل ان احملددين يف وثائق املناقصة إىل س رتارية  -1

 ويستدم مقابل ذلك إيصال رمسي معتمد وخمتوم خبتم اجلهة. الوحدة التنفيذية،

يف حالة قيام الوكيل او املفوض بتقديم العطاءات جيب ان يرفق ضمن العطاء  -2

 .هة املختصةاو تفويضًا مصدقًا عدين من قبل اجل توكياًل

وصورة ويتم  من اصل واملواصفات عد  املورد تقديم عرضن يف جدول ال ميات -3

التوقيع واخلتم عد  مجيع وثائق العطاء جدول ال ميات واملواصفات والشروط 

 املرفقة ضمن املظروف، ولن يقبل اي عطاء غري م تمل.

جيب عند كتابة العطاء من املورد مراعاة كتابة اسعار الوحدات وإمجالي اسعار  -4

ات والثمن الوحدات حبرب د ميح  عد  ان يوضح سعر الوحدة وعدد الوحد

اإلمجالي وعد  ان ت تب األسعار باألرقام واحلروف، والتوقيع عد  قائمة األسعار 

 عد  ان ت ون عمدة املتقدم بالدودر األمري ي.
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 لعملجناز اعد  املورد تقديم برنامج زمين لدعمل يوضح فين الفرتة املطدوبة إل -5

 وخطة سري العمل.

م اعتماد اسعار الوحدات والتصحيح يف حالة وجود اخطاء يف عمديات اجلمع سيت -6

احلسابي عد  ضوءها ويعترب ناتج عمديات التصحيح مدزما لدمقاول كما سيتم 

 اعتماد نسبة التخفيض املقدمة من املورد يف كل احلادت.

املواد املستخدمة يف مجيع األعمال جيب ان تعتمد عيناتها من قبل إدارة الوحدة قبل  -7

 سؤولية ال امدة يف حال توريد مواد غري معتمدة.ويتحمل املورد امل توريدها،

ورخصة  والبطاقة الزكوية البطاقة الضريبية) اصول الوثائق عد  املورد إحضار -8

يوم فتح املظاريال لدتأكد من صحة  وغريه( مزاولة املهنة والسجل التجاري

 الصور.

عد   يف حالة وجود اي استفسارات او مراسالت اىل صاحب العطاء سيتم ارسافا -9

 العناوين اليت يرفقها صاحب العطاء.

جيب عد  املورد ان يضع اسعار البنود مبا يتناسب مع ت دفتها وخاصة البنود  -10

األساسية، ويف حالة وجود تباين كبري بني سعر السوق وسعر صاحب العطاء حيق 

لدجنة حتديل العطاءات طدب حتديل لدبند من صاحب العطاء ويف حالة عدم تقديم 

او تقديم حتديل غري منطقي حيق ل الدجنة استبعاد العطاء او زيادة الضمان ذلك 

 يف حالة الرتسية عدين.

 سيتم فتح املظاريال يف الزمن وامل ان احملدد يف اإلعالن. -11

سيعدن يف جدسة فتح املظاريال اسم صاحب العطاء وقيمة العطاء النهائية ونوع  -12

 الضمان وقيمتن وسيدون ذلك يف حمضر رمسي.

حيق ملقدمي العطاءات التدخل يف عمل الدجنة، وإذا كان لدى احد مقدمي  د -13

العطاءات اي حتفظ او اعرتاض عد  اإلجراءات يقدم ذلك كتابيا لرئيس جلنة 

 فتح املظاريال.

العطاءات بسرية تامة ود حيق ملقدمي العطاءات التدخل او حماولة  ييمسيتم تق -14

التأثري عد  سري عمدية التقييم واملقارنة بأي صورة من الصور، وسيتم استبعاد من 

 يسع  اىل ذلك.
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الوحدة التنفيذية ممثدة بدجنة املفاضدة غري مدزمة بأقل العطاءات من الناحية  -15

 ئمة التقييم الفين واملالي.املالية، وسيتم املفاضدة حبسب قا

بعد رسو املناقصة عد  صاحب العطاء املطابق لوثائق العطاء والذي يقيم سعره  -16

 كأفضل سعر مقيم ماليا وفنيا يتم اشعاره كتابيا عد  عنوانن املبني يف العطاء.

 لن يتم قبول اي عطاء سيقدم بعد انتهاء مدة تقديم العطاءات املوضحة يف اإلعالن. -17

 

 : مقدم العطاء ت املطلوبة من  الضمانا 

 : ضمان العطاء  •

 مقطوعمع مظروف العطاء مبدغ مالي  جيب عد  املتقدم لدمناقصة تقديم ضمان عطاء

( 30مرور فرتة  )ويتم اعادتن ملقدم العطاء بعد ( مخسمائة ومخسون الال ريال ميين 550000)  

ضمان  ويتم العطاء الفائز،والتوقيع عد  العقد من قبل صاحب يوم عد  فتح املظاريال 

 بإحدى الطرق التالية: العطاء

باسم الوحدة التنفيذية إلدارة شيك مقبول الدفع من البنك املسحوب عدين  -

خميمات النازحني كضمان ملقدم العطاء شريطة ان ي ون هذا البنك معتمد لدى 

 .البنك املركزي، ملدة ثالثني يومًا من تاريخ انتهاء فرتة صالحية العطاء

ضمانة بن ية من احد البنوك املصرح فا من قبل البنك املركزي بإصدار مثل هذه  -

وت ون الضمانة خالية من اي قيد او شرط وسارية املفعول ملدة ثالثني  الضمانات،

يومًا من تاريخ انتهاء فرتة صالحية العطاء باسم الوحدة التنفيذية إلدارة خميمات 

 النازحني.
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 املواصفات والكميات جدول 
 

اجلدول يوضح املواصفات الفنية والكميات لطباعة بوسرتات وبرشورات  ملشروع امليسرين التابع  
للوحدة التنفيذية إلدارة خميمات النازحني واملمول من منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 )اليونيسف( 

 وصف البند  م
 الوحدة

unit 

 الكمية 

Qty 

سعر  

 الوحدة

Unit  

price 

اجمالى 

 السعر

Total  

price 

     posterطباعة وتوريد بوسترات   1

1.1 

    posterطباعة وتوريد بوسترات  

 سم 50*70مقاس   -

 طباعة ملون -

 الورق مطفى  -

 الورق الصق   -

 جرام  180حجم الورق  -

  

 عدد

pic 
25400 

  

1.2 

    posterطباعة وتوريد بوسترات  

 A4 (21*29.7 )مقاس  -

 طباعة ملون   -

 الورق مطفى   -

 الورق الصق   -

  جرام  180حجم الورق  -

 عدد

PIC 
17200 

  

2 
طباعة وتوريد برشورات   

Leaflet   
  

  

2.1 

طباعة وتوريد برشورات   

Leaflet   

 A4   (21 *29.7 )مقاس  -

 طباعة ملون    -

 الورق مطفى  -

 عدد

PIC 
20479 
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 الورق الصق   -

  جرام115حجم الورق  -
  سم 50* 70مقاس   Posterسعر طباعة وتوريد بوسترات  اجمالى 

  A4مقاس    Posterاجمالى سعر طباعة وتوريد بوسترات  

   Leaflet A4اجمالى سعر طباعة وتوريد برشورات   

  نسبة التخفيض ان وجد   

  مبلغ التخفيض ان وجد  

  االجمالى العام بعد التخفيض   

  المبلغ كتابه / 

 

 

                       الختماسم المورد                                                 التوقيع                             

 

 

 
 

 

 

 
 


