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 <IQ / KRK / Furniture-FWA / 004 >> :مرجعنا

 <في كركوك NRC لمكتب اثاثتجهيزات تقديم عطاءات لـ >الموضوع: دعوة ل

 

 عزيزي السيد / السيدة
 

 .لف المناقصةبعد استفسارك بشأن نشر الدعوة المذكورة أعاله للمناقصة ، يرجى االطالع على المستندات التالية المرفقة ، والتي تقيس م

 

هائي لتقديم العطاءات. سوف يرد مجلسالالجئين  5أي طلب للتوضيح كتابةً قبل  NRC يجب أن يتلقى أيام عمل على األقل من الموعد الن
هائي لتقديم العطاءات ة مقدمي العروض قبل يومين على األقل من الموعد الن  .النرويجي على أسئل

 

ها  .العارض في إعداد وتقديم مقترحات المناقصة لن يتم تعويض التكاليف التي تكبد

 

هو موضح في إشعار 2019أبريل  08د في تعليمات مقدمي العروض قبل >ك على العنوان المحدتنتطلع إلى تلقي مناقص < ، كما 
 .القتراح

 

 .إذا قررت عدم تقديم مناقصة ، سنكون ممتنين لو تفضلتم بإبالغنا كتابيًا ، موضحة أسباب قرارك

 

 تفضلوا بقبول فائقاالحترام،
 <     NRCفريق المشتريات >  

 

 :على ما يلي ITB يحتوي مستند

1.  cover هذه الرسالة الغالف 

 : ورقة بيانات العطاء2القسم  .2

 دعوة لتقديم عطاءات الشروط العامة NRC :3القسم   .3

 : نموذج العطاءات5القسم   .4

 : اقتراح التسعير6القسم   .5

 شركة والخبرة السابقة: نبذة عن ال7القسم   .6

 : معلومات إضافية عن مواصفات البضائع8القسم   .7

 : إعالن المعاييراألخالقية للموردين9القسم   .8

 

 .يجب أن يستكمل العارض األقسام الموضحة باللوناألخضر

 

 

 

 2القسم 



 ورقة بيانات المناقصة
 . بيانات أساسية1

 

 IQ / KRK /Furniture-FWA / 003في كركوك. رقم العقد:  NRCلمكتب  تجهيزات اثاث اسم العقد: 

 

هذا العرض من قِبل المجلس النرويجي لالجئين )مكتب  في العراق(. يمكن معالجة أي مراسالت على العنوان التالي:  NRCتم إصدار 
IQ.procurement@nrc.no 

 

 . نطاقاإلمداد2

هي:  العقود المؤهلة لتقديم العطاءات 

التوريدوصف عقد   

  كركوك NRCلمكتب  اثاث تجهيزات 

 

هائي لتقديم3  . الجدول الزمني والوقت الن

هائي لتقدي هو الموعد الن  ولن يتم قبول العطاءات المتأخرة. 2019أبريل 08 مساًء في  15:00م العطاءات 

 

  التاريخ الوقت

 دعوة لتقديم عرض العطاء 2019مارس  24 م 2:00

م 15:00 2019أبريل     NRCآخر موعد لطلب أي إيضاحات من 01 

م 15:00 2019أبريل     NRC آخر تاريخ يتم فيه إصداراإليضاحات من 06  

م 15:00  آخر موعد لتقديم العطاءات )تاريخ الستالم وليس تاريخاإلرسال( 2019أبريل  08 

 

 * جميع األوقات بالتوقيت المحلي للعراق

هذا الجدول. NRCيرجى مالحظة أن جميع التواريخ هي تواريخ مؤقتة وتحتفظ   بالحق في تعديل 

 

 . طريقة التقديم:4

 الرجاء تقديم عروض التسعير الخاصة بك وفقًا للمتطلبات المفصلة أدناه:

شوراو أو  بالقرب من مستشفى و ،افي كركوك ، شور NRC)مكتب  NRCيجب تسليم مستندات العطاءات كاملة التسليم باليد في مكتب 
مساًء في الموعد المحدد  15:00متر أربيل: في موعد أقصاه  100، الطابق الثالث ، شارع  مركز إخالص  -اربيل في  NRCمكتب 

ممثليهم الذين يختارون الحضور. اله سيتم فتح المناقصات بعد ذلك بحضور العارضين أو   المشار إليه أ
 . معايير التقييم5

 منح العقد )العقود( على ما يلي: يعتمد

 : التحقق من االمتثالاإلداري1الخطوة 

 يجب على مقدمي العروض تقديم دليل على ما يلي لكي يعتبر عرضهم متوافقًا:
 مكتملة وموقعة ومختومة 9-5ألقسام . 1

ة من رخصة العمل سارية المفعول2  . قام العارض بتضمين نسخ

 : التقييم الفني2الخطوة 

ها لتقييم سيت ها على مقدمي العروض المختارين. تم تحديد المعايير التي سيتم استخدام م إجراء تقييم تقني لجميع العروض التي تم استالم
ها في القسم   25، الفقرة  3العروض وتسجيل

 : التقييم المالي3الخطوة 

ة مع مقدمي العروضاآلخرين من الجودة التقنية المماثلة NRCالسعر مقارنة بالتوقعات المحددة من   وبالمقارن
 
 



 . قائمة المزايدات6
 

 الوصف

المراد ملؤه 

بواسطة 

 المزايد

 NRC المراد ملؤه بواسطة لجنة المزايدات

الحاضر  وشملت 

 والكامل
 تعليقات

  ال نعم ال نعم خطوة / وثيقة لتقديمها مع العطاء

ي استكمال حزمة 
ر
ي المحدد ف

 
العطاءات المقدمة قبل الموعد النهائ

إلزامي  -ورقة بيانات العطاء  - 2القسم   
     

      القسم 5 - نموذج العطاءات - مكتمل وموقع ومختوم - إلزامي 

اح التسعتر - توقيع ومختوم - إلزامي 
      القسم 6 - اقتر

كة وتجربتها - مكتملة وموقعة ومختومة -  القسم 7 - نبذة عن الشر

 إلزامي 
     

القسم 8 - معلومات إضافية حول مواصفات البضائع - مكتملة 

 وموقعة ومختومة - إلزامية
     

      القسم 9 - إعالن المعايتر األخالقية للموردين - توقيع وختم - إلزامي 

      الوثائق الداعمة

كة  إلزامي  -نسخة من تسجيل الشر       

ي نسخة من التسجيل  يب  إلزامي  -الضر       

ة اء السابقة كدليل عىل الخت        نسخ من العقود / أوامر الشر

كة ل هوية شخصية نسخ من إلزامي  - مدير الشر       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3القسم 

NRC  الشروط واألحكام العامة -دعوة لتقديم عطاءات 

 

 نطاق العطاء 1

هو 1.1 همة كما  (. يجب قراءة التعليمات لمقدمي العروض 2محدد في ورقة بيانات العطاء )القسم  يستند عرض السعر إلى نطاق الم
من مع ورقة بيانات العطاء.  بالتزا

همة بحلول تاريخاالنتهاء المحدد في العقد المزم 1.2  توقيعه نمن المتوقع أن يكمل العارض الناجح الم

 

 ممارسات الفساد 2

موظفين ومقدمي العروض والمقاولين مراعاة معاييراألخالقيات أثناء الشراء وتنفيذ العقود. يطلب المجلس النرويجي لالجئين من ال 2.1
هذا البند ، الشروط المنصوص عليها أدناه على النحو التالي: ألغراض  هذا ، يحدد مجلس الالجئين النرويجي ،  في السعي لتحقيق 

تماس أي شيء ذي قيمة للتأثير على تصرفات موظف عمومي في عملية الشراء ا. تشمل "الممارسة الفاسدة" تقديم أو إعطاء أو تلقي أو ال
 أو في تنفيذ العقد ؛ و

ب. تتضمن "الممارسة االحتيالية" تحريفًا للحقائق للتأثير في عملية شراء أو تنفيذ عقد على حساب المجلس النرويجي لالجئين ، ويشمل 
قديم العطاءات المصممة لتحديد أسعار العطاءات على أساس مصطنع مستويات غير ممارسات تواطؤية بين مقدمي العروض قبل أو بعد ت

 تنافسية وحرمان المجلس النرويجيلالجئين من مزايا المنافسة الحرة والمفتوحة ؛

 بما يلي: NRCج. في أي حال من احاالت التي يتم فيها تحديد الحتيال أو الفساد ، تقوم 

 العارض في ممارسات فاسدة أو احتيالية في التنافس على العقد ؛رفض أي مزايدات شارك فيها • 
 قم بإزالة المقاولين الذين يقدمون عطاءات والذين يشاركون في ممارسات احتيالية أو فاسدة ، من قائمتنا المؤهلة• 
 التصال بمسؤولي المقاطعة لإلبالغ إذا تم تحديد الممارسات االحتيالية أو الفاسدة• 
األ•  هاء  عمالإن

يجب إجراء أي اتصاالت بين مقدم العطاء والمجلس النرويجي لالجئين فيما يتعلق بمسائل االحتيال أو الفساد المزعوم كتابةً  2.2
 العراقوتوجيهها إلى المدير القطري في 

 

 مزايدون مؤهلون 3

هالً للمشاركة في شراء  3.1  :NRCيجب على العارض استيفاء المعايير التالية ليكون مؤ

 أ( العارض ، في وقت تقديم العطاء ، ليس:
 . المفلس؛الأ

 ثانيا. في الحراسة ؛
 ثالثا. المفلس؛ أو

 .مدينون أكثر مما لديه في البنكرابعا. 
 ب( لم يتم تعليقاألنشطة التجارية لمقدم العطاء ؛

ألي من الظروف المذكورة في )ب( ؛ و ال يخضع العارضإلجراءات قانونية  ج(
همات الضمان االجتماعي. في حالة تضمين ضريبة القيمة المضافة في محاولة ، يجب د(  استوفى العارض التزاماته بدفع الضرائب ومسا

ة من شهادة ضريبة القيمة المضافة. يجب أال يكون لمقدم العطاء ، وجميع األطراف التي تشكل العارض ، بما في ذلك  أن ترفق نسخ
رب في المصالح. يجب استبعاد جميع مقدمي العروض الذين تبين أن لديهم تضارب في المصالح. قد يعتبر المقاولين من الباطن ، تضا

هذه ، إذا كانت لديهم عالقة مع بعضهم البعض ، بشكل  مقدم العطاء متضاربًا في المصالح مع طرف أو أكثر في عملية تقديم العطاءات 
مما يض حول أو محاولة التأثير على مزايد  عهم في وضع يسمح لهم بالوصول إلى المعلوماتمباشر أو من خالل أطراف ثالثة مشتركة ، 

هذه  آخر ، أو التأثير على قرارات مجلس الالجئين النرويجي فيما يتعلق بعملية تقديم العطاءات 
 

 

 

األهلية أثناء عملية الشراء أو أثناء تنفيذ  3.2 العقد ، إبالغ المجلس النرويجي لالجئين على مقدم العطاء الذي تتغير ظروفه فيما يتعلق 
 على الفور.

ه من الباطن الدعم المادي أو الموارد  NRCتحتفظ  3.3 بالحق في رفض أي مزايدة في أي وقت إذا قدم العارض أو أحد المتعاقدين مع
ه مذنب الغش أو ال فساد النشط أو التواطؤ أو ألي فرد أو كيان يرتكب أو يحاول ارتكاب أو يدعو أو يسهل أو يشارك أو ثبت أن



الممارسات القسرية أو الرشوة أو التورط في منظمة إجرامية أو نشاط غير قانوني أو ممارسات الموارد البشرية غير األخالقية ، بما في 
األدنى القانو ني الوطني األجور ، ذلك على سبيل المثال ال الحصر: عمالة األطفال أو عدم التمييز أو حرية تكوين الجمعيات أو دفع الحد

 والعمل القسري.
 

 شركات مشتركة ، اتحادات وجمعيات 4

ة من مشروع مشترك أو اتحاد أو رابطة شركتين أو أكثر كشركاء إال في ظروف استثنائية.  لن يتم قبول العطاءات المقدم
 

 عطاء واحد لكل عطاء لكل عمل 5

رض الذي يقدم أو يشارك في أكثر من عطاء واحد لكل عقد في رفض جميع يقدم كل مزايد عطاء واحد فقط لكل عقد. سوف يتسبب العا
 المزايدات بمشاركة العارض.

 

 تكلفة العطاءات 6

هذه  يتحمل العارض جميع التكاليف المرتبطة بإعداد وتقديم عطاءه ، ولن يكون المجلس النرويجي لالجئين مسؤوالً أو مسؤوالً عن 
 نتيجة عملية تقديم العطاءات.التكاليف ، بغض النظر عن سلوك أو 

 

 التفتيش 7

هذا الصدد ،  NRCتلتزم  ها وتوثيقها بوضوح ومراعاة المبادئاإللزامية للمانحين. في  بضمان أن قرارات الشراء الخاصة بها لها ما يبرر
ص مفوض من قبله ، إلى يجب منح الوصول الكامل وعلى الفور لممثلي مجلسالالجئين النرويجي أو المانح أو أي منظمة أو أي شخ

 أو مقاوليها. يشمل الحق في الوصول جميع الوثائق والمعلومات الالزمة لتقييم أو مراجعة تنفيذ العقد NRCمباني تابعة لشركة 

 

ها 8  الحصول على وثائق المناقصة واستكمال

النرويجي لالجئين أثناء التقييم. عندما يتم سيتم رفض مقدمي العروض الذين لم يحصلوا على وثيقة العطاء مباشرة من المجلس  8.1
الحصول على وثيقة تقديم العطاءات من المجلس النرويجي لالجئين نيابة عن العارض ، يجب أن يكون اسم العارض مسجاًل لدى 

 المجلس النرويجيلالجئين في وقت صدوره.
ط والمواصفات في مستند العطاء. قد يؤدي الفشل في تقديم من المتوقع أن يقوم العارض بفحص جميع التعليمات والنماذج والشرو 8.2

 جميع المعلومات أو المستندات المطلوبة في وثيقة العطاء إلى رفض العطاء.

 

 توضيح وثيقة المناقصة 9

االتصال بالمجلس النرويجيلالجئين كتابة. سيرد مجلس الالجئي ن على العارض المرتقب الذي يتطلب أي توضيح لوثيقة العطاء
النرويجي كتابةً على أي طلب للتوضيح قبل الموعد النهائي لتوضيح العروض. يقوم المجلس النرويجي لالجئين بإرسال نسخ من رده إلى 

 جميع مقدمي العطاءات الذين حصلوا على وثيقة العطاء ، بما في ذلك وصف التحقيق ولكن دون تحديد مصدره.
 

 

 تعديل وثيقة المناقصة 10

هائي لتقديم العطاءات ، يجوز للمجلس النرويجي الجئين تعديل أو إلغاء وثيقة  48قت قبل وحتى في أي و 10.1 ساعة قبل الموعد الن
 العطاءات عن طريق إبالغ مقدمي العروض كتابة.

كن للمجلس النرويجي لمنح مقدمي العروض المحتملين وقتاً معقوالً ألخذ التعديل أو اإللغاء في االعتبار عند إعداد عطاءاتهم ، يم 10.2
هائي لتقديم العطاءات.  الجئين ، حسب تقديره ، تمديد الموعد الن

 

 لغة المناقصة 11

 يجب كتابة العطاء وكافة المراسالت والمستندات المتعلقة بالعرض باللغة اإلنجليزية. 11.1

ألسعار بلغة أخرى بشرط أن تكون مصحوبة قد تكون المستندات الداعمة والمطبوعات المطبوعة التي تشكل جزًءا من عرض  11.2
هذه الترجمة. هذه الحالة ،وألغراض تفسير العطاء ، تحكم   بترجمة دقيقة للمقاطع ذات الصلة باللغة اإلنجليزية ، وفي 

 

 وثائق تضغط على المناقصة 12



 يشمل العرض المقدم من العارض ما يلي: 12.1

 5قسم محاولة المقاول الموقعة والمختومة في ال -

 .5أي معلومات ووثائق أخرى مطلوبة في القسم  -

 (6اقتراح التسعير )كما في القسم  -

 (7نبذة عن الشركة والخبرة السابقة )كما في القسم  -

 (8معلومات إضافية حول مواصفات البضائع )كما في القسم  -

 9إعالن ومعايير المورد األخالقية الموقعة والمختومة في القسم  -

جب ملء جميع النماذج دون أي تعديالت على الشكل ، ولن يتم قبول أي بدائل. يجب ملء جميع المساحات الفارغة بالمعلومات ي 12.2
 المطلوبة.

 

 سعر المناقصة للعقد التوريد 13

ة من العناصر. 13.1 ة من العناصر المطلوبة ؛ ال يمكن تخفيض الكمية في كل فئ هي للكمية الكامل  أسعار العطاء 

 البنود التي لم يتم إدخال سعر أو سعر من قبل العارض ستكون غير مسعرة. 13.2

ها من الرسوم  - 2ما لم ينص على خالف ذلك في القسم  13.3 ورقة بيانات العطاء ، يتم تضمين جميع الرسوم والضرائب وغير
 المستحقة على المقاول بموجب العقد ، في إجمالي سعر العطاء المقدم من العارض.

ة المضافة في العروض 13.4 ة المضافة ، يجب ذكر ضريبة القيم  بالنسبة للعارض الخاضع لضريبة القيم

يتم تذكير المزايد بأنه من مسؤوليته تماًما التأكد من دقة عرضه. لن يتم إجراء أي تغيير على العرض بعد تقديمه على أساس أي  13.5
 أخطاء حسابية تم اكتشافها الحقًا.

 

 ن العطاء والدفععمالت م 14

 <IQD، ما لم ينص على خالف ذلك. وبالمثل ، سيتم إجراء جميع المدفوعات بـ > <IQDيتم تحديد جميعاألسعار من قبل العارض في >

 

 الحية العرض 15
هائي لتقديم العطاءات على النحو المنصوص عليه في  لمدة سنة واحدةتظل العطاءات سارية  15.1 مجلسالالجئين بعد تاريخ الموعد الن

 النرويجي. يتم رفض أي عرض صالح لفترة أقصر باعتباره غير متوافق.
في ظروف استثنائية ، قبل انتهاء فترة صالحية العطاء ، يجوز للمجلس النرويجي لالجئين أن يطلب من العارضين كتابيًا تمديد  15.2

 د. في حالة التمديد ، ال يُسمح بتعديل العرض.فترة صالحية عطاءاتهم. يجب أن يؤكد العارض كتابةً قبوله التمدي
 

 عطاءات بديلة 16

هو مبين  يجب على مقدمي العروض تقديم العروض التي تتوافق مع متطلبات وثائق المناقصة ، بما في ذلك التصميم الفنياألساسي كما 
ال يتم النظر في العطاءات البديلة ما لم يرد خالف ذلك   ورقة بيانات العطاء. - 2في القسم في الرسومات والمواصفات.

 
 شكل وتوقيع المناقصة 17

يعد العارض مجموعة واحدة من وثائق العطاء لكل عقد يرغب في تقديم عطاءات لها. يجب على العارضاالحتفاظ بنسخة من المستندات 
ألغراض مرجعية.  مع نفسه

 

 ختم وعالمة المناقصة 18

 لكل عقد في مظروف عادي مغلق بإحكاميجب على العارض إرفاق العطاء  18.1

 يجب علىاألظرف: 18.2

 ورقة بيانات العطاء - 2)أ( يتم توجيهها إلى مكتب اللوجستيات ، المجلس النرويجيلالجئين ، في الموقع المحدد في القسم 

 )ب( تحمل رقم العقد
هناك عالمات أخرى على الظرف  )ج( يجب أال تكون 

 جميع األظرف ووضع عالمات على النحو المطلوب ، سيرفض المجلس النرويجيلالجئين العطاءإذا لم يتم إغالق  18.3

 

هائي لتقديم العطاءات 19  الموعد الن



ال يتجاوز التاريخ والوقت المشار إليهما في القسم   2يجب أن يستلم المجلس النرويجي الجئين العطاءات على العنوان المحدد وفي موعد
 عطاء.ورقة بيانات ال -

 

 عطاءات متأخرة 20

هائي لتقديمه على النحو المنصوص عليه في القسم   - 2ال يجوز للمجلس النرويجي لالجئين النظر في أي عطاء يصل بعد الموعد الن
هائي لتقديم العطاءات يجباإلعالن عنه ف ي وقت ورقة بيانات العطاء. أي عرض يتلقى من قبل المجلس النرويجي لالجئين بعد الموعد الن

 متأخر ورفضه.
 

ها 21  النسحاب من العطاءات واستبدال

هائي لتقديم العطاءات عن طريق إرسال إشعار  21.1 يجوز للمزايد سحب أو استبدال عرضه بعد تقديمه في أي وقت قبل الموعد الن
 أن تكون جميعاإلشعارات:مكتوب ، موقّع من ممثل مفوض. يجب أن يرافق أي استبدال المقابل للعطاء إشعار خطي منها. يجب 

االنسحاب" أو "استبدال" و 21و  20)أ( المقدمة كما هو الحال مع الفقرتين   ، اإلضافة إلى ذلك ، يجب تمييزاألظرف بشكل واضح 

ها المجلس النرويجي لالجئين قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات ، وفقًا للمادة   ورقة بيانات العطاء - 2)ب( تلقا

بعد فتح العطاءات ، يجب توثيق التعديالت على العطاءاتواإلبالغ عن أي مناقشات مكتوبة. يمكن سحب عرض في أي مرحلة ،  21.2
 مع إشعار خطي.

 

 السرية 22

هيل وتوصية منح العقد ، لمقدمي العطاءات  22.1 ها ومقارنتها بعد التأ ال يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بفحص العطاءات وتقييم
ه إلى جميع  أو أي أشخاص آخرين غير معنيين رسمياً بهذه العملية إلى أن يتم إبالغ المعلومات التي تفصل عن أفضل مزايد تم تقييم

 مقدمي العروض.

هيل أو  22.2 ها ومقارنتها بعد التأ إن أي محاولة يبذلها مقدم العطاء للتأثير على المجلس النرويجيلالجئين في فحص العروض وتقييم
 ارات منح العقود قد تؤدي إلى رفض عرضه.قر

من وقت فتح العطاء إلى وقت منح العقد ، إذا رغب أي مقدم عطاء في التصال بالمجلس النرويجيلالجئين بشأن أي مسألة تتعلق  22.3
 بعملية تقديم العطاءات ، فيجب أن يفعل ذلك كتابةً.

 

 توضيح العطاءات 23

بناًء على تقديره ، أن يطلب من أي مزايد تقديم توضيح للعرض الذي قدمه. يجب أن يكون طلب  يجوز للمجلس النرويجيلالجئين ،
المجلس النرويجي لالجئين للتوضيح والرد مكتوبًا. ال يتم النظر في أي توضيح مقدم من مقدم العطاء ال يستجيب لطلب من المجلس 

مي العروض ألغراض المعلومات. ال يُسمح بأي تغيير في سعر أو النرويجيلالجئين. يجب نسخ جميع طلبات التوضيح لجميع مقد
 مضمون العرض ، إال لتأكيد تصحيحاألخطاء.

 

 عطاءات التحقق 24

هو أن يستند إلى محتويات العطاء نفسه ، والذيال يمكن تصحيحه إذا تقرر أنه  24.1 قرار المجلس النرويجي لالجئين صالحية العطاء 
 غير صالح

همال  العطاء 24.2 هو العطاء الذي يتوافق مع جميع البنود والشروط والمواصفات الخاصة بوثيقة العطاء ، دون أي انحراف أو إ الصالح 
 ، مما يؤثر أو قد يؤثر ؛

األعمال المحددة في العقد ؛ أوالأ  . نطاق أو جودة أو أداء
 التزامات العارض بموجب العقدثانيا. يحد بأي شكل م األشكال من حقوق المجلس النرويجيلالجئين أو 

 
 
 
 
 تقييم العطاء 25

ة من مقدمي العروض للتحقق مناألهلية ،  25.1 ها من المعلومات المقدم يقوم المجلس النرويجيلالجئين بفحص الوثائق القانونية وغير
 ثم يقوم بمراجعة وتسجيل العطاءات وفقًا للمعايير التالية ؛

 يقيم عيناتلالختبار NRCأ( جودة المنتج وفقا للمواصفات المطلوبة. 



 NRCب( السعر مقارنة بالمعدل المحدد في 

 ج( إلطار الزمني العام لتسليم البضائع المطلوبة
 د( أثبتت التميز في الخدمة والدعم والضمانات

 ه( دقة إعداد االقتباس
 و( جودة وسمعة وأداء المورد

 ألخالقية والبيئية ومكافحة الفساد NRCاسات ز(االلتزام بسي

هذا العقد ة المطلوبة بموجب   ح( الخبرات السابقة والوثائق المثبتة في وثائق المناقصة ، المتعلقة بالخدم
بالحق في تقديم جائزة بناًء على عروض األسعار التي تم تلقيها ، أو تعديل المتطلبات قبل منحها ، أو التفاوض مع  NRCتحتفظ  25.2

 بالحق في منح العقد للمورد الذي ، في رأيه الوحيد ، يوفر أفضل مزيج من التكلفة وفوائد الجودة. NRCمورد واحد أو أكثر. تحتفظ 

ة من مجلس قد تشترط تشريعات مكافحة  25.3 اليات القضائي غسلاألموال ومكافحة الرشوة ومكافحة الفساد والمطبقة في بعض ال
بالحق في استخدام أدوات الفحص عبراإلنترنت  NRCلالجئين النرويجي التحقق من هوية العارض قبل المعامالت المالية. تحتفظ 

 غير قانونية أو غير أخالقية. للتحقق من سجل العارض فيما يتعلق بتورطه المحتمل في ممارسات

 يحتفظ المجلس النرويجي لالجئين بالحق في رفض جميع العروض ، وإعادة تقديم العطاءات إذا لم يتم تقديم عطاءات مرضية 25.4

 

 جائزة إلجراء 26

هاية يمنح المجلس النرويجي لالجئين العقد كتابيًا ، مع خطاب منح ، إلى العارض الذي تقرر أن يكون عر 26.1 ضه هو ألفضل ، قبل ن
 فترة صالحية العطاء

 أي مزايد لم يمنح عقًدا ، سيتم إخطاره كتابيًا 26.2

ة ملزمة بين العارض و  26.3  .NRCإلى أن يتم إعداد وتنفيذ عقد رسمي ، يجب أن يشكل خطاب المكافأة اتفاقي

الجئين للمقاول مقابلاألعمال المنصوص عليها في العقد ، سوف يذكر خطاب المكافأة المبلغ الذي سيدفعه المجلس النرويجي ل 26.4

 ووفقًا للعرض.
 يطلب من العارض بعد ذلك تقديم خطاب قبول ، يؤكد رغبته في المضي قدماً في العقد. 26.5

 

 توقيع العقد 27

 لعقد.عند استالم خطاب القبول ، يقوم المجلس النرويجي لالجئين باستدعاء العارض الفائز لتوقيع ا 27.1

 في غضون إطار زمني متفق عليه ، يجب على العارض الفائز توقيع العقد وتاريخه وإعادته إلى المجلس النرويجيلالجئين. 27.2
 
 

  الع عليها النها الزامية ( 9و  8, 7,  6, 5,  قسم  موجودة بنسخة االنجليزية ) يرجى اال
 
 


