
إعالن مناقصھ 
تجھیز اجھزة فنیة و الكترونیة, وعدد یدویة, 

مناطق (البصرة-الزبیر وابوالخصیب)– محافظة البصرة  
مناقصة رقم (MH-UL-BAS-001) لسنة ( 2021 ) 

تـعلن جـمعیة أیـادي الـرحـمة اإلنـسانـیة وھـي مـنظمة غـیر حـكومـیة وغـیر ربـحیة  عـن إجـراء مـناقـصھ تجھـیز اجھـزة فـنیة والـكترونـیة 
ومسـتلزمـات حـرفـیة وعـدد یـدویـة  فـي مـناطـق(الـبصرة-الـزبـیر-ابـي الـخصیب)) فـي مـحافـظة الـبصرة , ضـمن بـرنـامـج عـمل بـالشـراكـة مـع 

برنامج االغذیة العالمي  في العراق. 

الیة التجھیز : 
آلـیة التجھـیز تـكون عـن طـریـق  مـرحـلتین مـوزعـة عـلى اربـعة اشھـر, الـمرحـلة االولـى تـشمل تجھـیز المسـتفیدیـن المشـتركـین فـي الـورش 
الـفنیة فـي مـركـز الـتدریـب الـمھني فـي  مـركـز الـبصرة . حـیث ان ھـذة الـمواد والـمعدات سـتمكن المسـتفیدیـن مـن تـمكینھم مـن الـبدء 
بمشـروع یـكون مـصدر دخـل لـھم وألسـرھـم.  .  والـمرحـلة الـثانـیة تـشمل مـنطقتي الـزبـیر وابـو الـخصیب  مـع مـالحـظة ان الـكمیات 
الـمطلوبـة الـمبینة فـي الجـدول ادنـاه ھـي  تخـمینیة قـابـلة لـلزیـادة او الـنقصان بنسـبة حسـب عـدد المسـتفیدیـن . و یـتم تسـلیم الـمواد المجھـزة 

الى مبنى مركز التدریب المھني   ( و یتكفل من ترسوا علیھ المناقصة  تكالیف والیة النقل الى مركز التدریب المھني.  ) 

آلـیة التسـدیـد تـكون فـي نـھایـة كـل مـرحـلة، حـیث یـقوم المجھـز بـتقدیـم وصـل بـالـمواد الـتي تـم تجھـیزھـا خـالل نـھایـة كـل مـرحـلة الـى  جـمعیة 
ایادي الرحمة  لیتم التحاسب علیھا وتسدید قیمتھا عن طریق حوالة مصرفیة الى حساب المجھز. 

مدة العقد اربعة أشھـر , من تاریخ توقیع العقد. 

أالجھزة والمعدات المطلوب تجھیزھا للمرحلتین : 
مالحظة: االعداد قابلة للتغییر حیب حاجة البرنامج وعدد المستفیدین . 

ت
االجھزة 
والمعدات

الماركةالمنشأالعددالمواصفات
سعر المفرد. 

د.ع
المجموع د.ع

2000D-50000D / الرام كامرة1
16 MP 16 / العدسة G40

حاسوب2

  /  1G كارت  شاشة داخلي
 HDD 4  / الھاردG الرام

  /  Celeron 500 / المعالج
حجم الشاشة-17- 15.5

40

ذاكرة 32G / حجم الشاشة أیباد او تاب3
10.2

40

مجمدة4
8 قدم / بوري نحاس / شبكة 

خارجیة/ غطاء داخلي 
زجاج / ضمان لمدة سنة

40

6040 لتر- بوابة زجاجفرن كھربائي5

40حجم 5  لترعجانة6

1.540   لترخالط كھربائي 7



سیت مكائن 8
40سیت مكائن حالقة تدریج حالقة

كرسي حالقة-9
رجالي

كرسي جلد دوار متحرك مع 
جك

40

حار وبارد / اشعة زرقاء جھاز بخار10
لفتح المسامات

40

40جھاز ازالة الشعر بالشمعجھاز شمع 11

1800 واط / نوع الملف دریل ھمر12
نحاس مع حقیبة

40

دریل شحن13
12 فولت/ نوع الملف 

نحاس/ بطاریة اضافیة\ مع 
حقیبة

40

مقص  بلیت 10 انج مع مقص حدید14
مقبض ربل

40

عدة یدویة-15
40صندوق عدة یدویة متكاملةمتكاملة

میزان عدسة-16
40طول 60 سم مع 3 عدساتًكبان

17
جھاز صیانة 
مبایل (ھیت 
كان+ كاویة)

كاویة مع طلقة
40

540 امبیرجھاز رافع قدرة18

عدة یدویةدقیقة-19
40صندوق عدة متكاملةلصیانة المبایل

كاویة لحام 20
40ماكنة لحام ھوائیة

جھاز ضاغط-21
40جھاز سحب ودفع الغازفحص التبرید

جھاز تنظیف 22
40نوع حدیثالبشرة

40نوعیة جیدة متعدد السرعجھاز سشوار23

كرسي حالقة-24
نسائي

كرسي جلد دوار متحرك مع 
جك

40

ماكنة خیاطة مع مكینة مكینة خیاطة25
تطریز

40

40ماكنة تطریز26

ت
االجھزة 
والمعدات

الماركةالمنشأالعددالمواصفات
سعر المفرد. 

د.ع
المجموع د.ع



الجدول الزمني الجراءات المناقصة والتنفیذ : 
- تبدأ فترة التقدیم من تاریخ (   25 تموز 2021 ) لغایة الساعة الثالثة ظھرأ من یوم 1  اب 2021 . 

- تبدأ فترة فتح العطاءات والتقییم من تاریخ 2 اب 2021 و لغایة 4 اًب 2021 . 
- یتم توقیع العقد في یوم ال 5 اًب 2021 في المقر الرئیسي للجمعیة في بغداد او في مكتب البصرة . 

- عـلى الـجھات الـتي تـرسـوا عـلیھا الـعطاء الـمباشـرة بـتزویـد الـمواد بـعد تـوقـیع الـعقد وحسـب طـلب امـر الشـراء وبـفترة ال تـتجاوز ال10 
ایام.. 

الیة التقدیم على المناقصة: 
عـلى الشـركـات الـراغـبة فـي ألـمشاركـة بھـذة الـمناقـصة تـقدیـم الـعطاءات امـا فـي مـقر الجـمعیة الـكائـن فـي الـكرادة - تـقاطـع المسـبح - الـفرع 
الـمقابـل لـلمصرف الـتجاري الـعراقـي – ھـاتـف (07817359194)  او فـي مـكتب الجـمعیة فـي الـبصرة  الـكائـن فـي مـنطقة الجـزائـر قـرب 
تـقاطـع الـخورة-خـلف مجـمع زارا _ھـاتـف (07723233309) ویـقدم الـعطاء فـي ظـرف مـغلق ومـختوم وعـلیھ اسـم الشـركـة واسـم مـقدم 

العطاء ورقم المناقصة و ظرف یحتوي على الوثائق التالیھ : 

العرض الفني:- 
السیرة الذاتیة واألعمال السابقة والمماثلة. 1.
خطة التنفیذ والقدرة على تجھیز االجھزة والمعدات مبینا مصدر ومنشاء المواد  وخطة نقل المواد. 2.

العرض التجاري:- 
قائمة بالمواد المجھزة تبین مناشئھا, العالمة التجاریة للسلعة 1.

صور من المواد المطلوبة ومواصفاتھا. 2.

الوثائق المطلوبة:- 
شھادة التسجیل مع البیان التأسیسي ومحضر اجتماع الشركة. 1.

براءة ذمھ من الضریبة لعام 2020. 2.

المیزانیة العمومیة للشركة لعام 2020 مصدقة من مجلس مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات. 3.

ھویة غرفة تجارة. 4.

مستمسكات المدیر المفوض او المخول عنھ مع كتاب التخویل. 5.

تفاصیل الحساب المصرفي للشركة. 6.

عنوان الشركة. 7.

میز مكینة 27
خیاطة

میز بورد خشب مع قاعدة 
استان حدید

40

كرسي میز 28
40كرسي ثابت ماكنة خیاطة

ت
االجھزة 
والمعدات

الماركةالمنشأالعددالمواصفات
سعر المفرد. 

د.ع
المجموع د.ع



ھاتف وایمیل الشركة. 8.

مالحظات مھمة:- 

یھمل العطاء في حال نقص في الوثائق المطلوبة •
ال یستلم العطاء بعد انتھاء مدة االعالن •
الیحق التقدیم باكثر من عطاء في المناقصة نفسھا.  •
لــــغـرض الــــحـصـول عــــلـى مــــعـلـومــــات اكــــثـر یــــرجــــى الــــتـواصــــل عــــلـى الــــبـریــــد االلــــكـتـرونــــي :  •

 procurement@mercyhands.org
 info@mercyhands.org

   

التزامات من ترسوا علیة المناقصة: 

تتحمل الجھة المنفذة تكالیف نقل المواد 1.

یتكفل من ترسوا علیھ المناقصة استحصال الموافقات االمنیة لغرض نقل المواد 2.

تلتزم الجھة المجھزة باالسعار والمواد التي یتم تحدیدھا من جمعیة ایادي الرحمة وبرنامج االغذیة العالمي.  .  3.

تقوم جمعیة ایادي الرحمة بدفع المستحقات للشركة المنفذة شھریاً بعد نھایة استالم كل وجبة مواد وال توجد دفعات اولیة.  4.

طـریـقة دفـع المسـتحقات تـكون عـن طـریـق حـوالـة مـصرفـیة. وتـكون عـملیة الـدفـع بـعد تـقدیـم الـوصـوالت االصـلیة ومـطابـقتھا مـع 5.
تقریر المصروفات من قبل الجھة الممولة للبرنامج. 

سـتقوم جـمعیة ایـادي الـرحـمة و بـرنـامـج االغـذیـة الـعالـمي  بـتقییم اداء الـجھة الـمنفذة وفـقا لـلمعایـیر الـتالـیة: اسـعار السـلع, تـوفـیر 6.
السلع المطلوبة, الجودة, الخدمة, االمتثال لشروط التنفیذ.  

 procurement@mercyhands.org) لـلمعلومـات واالسـتفسار الـرجـاء مـراسـلتنا عـلى الـبریـد االلـكترونـي
or info@mercyhands.org), سـیتم االجـابـة عـلى جـمیع اسـتفساراتـكم خـالل مـدة اقـصاھـا 24 سـاعـة عـدا 

ایام الجمعة والسبت. 
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