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 اسم العطاء:   

 الى منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية في اربيل  )Dignity Kits( حقيبة المساعدات للنساء  و توفير  جهيز ت

    M-2022-001قم العطاء :  ر

 تاريخ انتهاء التقديم : 

 19 حزيران  -2022 - 12:00 بعد الظهر 

:  ع م لص اوت لمزيد من المعلومات يرجى ال  

Tender@almesalla.net 

 سيدي / سيدتي العزيز)ة(   
   

  1رقم   هتمين بتوفير المواد والخدمات المشار اليها ادناه في الملحقمن المن تبحث عن مجهزي منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية 
 باسعار منافسة وبجودة عالية . 

 
 متطلبات عامة : 

 

. يجب ان يكون مسجال الجراء االعمال التجارية مع ما يتوافق ولوائح الضرائب الحكومية. 1  

االسالمية او انتجت من قبل شركات ايرانية. ايران ة نشأ من جمهوري اليستطيع المجهز تقديم اي مواد اصلية الم. 2  

. الخبرة في تزويد المنظمات الدولية,المنظمات الغير حكومية , او الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة . 3  

ن  دوبول اي عرض , ض , الغاء , التفاوض , تعديل , تجزئة و ق. تحتفظ منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية بالحق في رف4

ر الى ادنى عرض . النظ  

. هذه دعوة للموردين وليس وعد او التزام من منظمة المسلة للتعاقد مع الموردين من خالل العروض المقدمة . 5  

العروض .  . قد تقوم لجنة االحالة المعنية بطلب نماذج عينية لبعض المواد اثناء عملية تقييم6  

 

 شروط الدفع : 

ق التقديم وينبغي االشارة الى ذلك في الطلب . ( يوما على االقل من تاريخ اغال90ن )ة تسعي مد العرض نافذا ل.يجب ان يكون 1  

. دفعات تحرر المبالغ عن طريق  ت . سوف 2  

. او صك تحويل بنكي . سوف تتحرر الدفعة عن طريق  3  

فصلة . الم  حة وي حلصورة ا الفات لعقد وتقديم شروط ا. سيتم دفع المبلغ بعد التحقق و قبول الخدمات تماشيا مع 4  

   

 الموافقة على شروط الدفع : 

 هل توافق على شروط الدفع اعاله : 

اوافق                    

 ال اوافق 
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 تعليمات التسليم : 

 على المجهزين المهتمين بالمشاركة تقديم عطاءاتهم باحدى الطرق التالية : 

Tender@almesalla.net  1.  يتم تقديم العطاء الكامل و المختوم عن طريق عنوان البريد االلكتروني  

يذكر البريد االلكتروني المرسل على رقم العطاء . يجب ان    PDF   تقديم الملف المختوم كامال بصيغة من خالل   

 ميجابايت على ان  15جاوز حجم المرفق يجب ان ال يت طاء . (واال سيتم  استبعاد الع   M-2022-001وهو )

صفحات .  10رة الذاتية للشركة اكثر من ي ال تتجاوز الس  

 (     M-2022-001ليه رقم العطاء ) ق يكتب عمغل  مل  والموقع مع كافة الوثائق المطلوبة في ظرف. يتم تقديم العطاء الكا2

. لمزيد من المعلومات حول العنوان يرجى  76الدار مدى خانى رقمارع احويسلم الى مقر المنظمة في اربيل , زانكو , ش  

07517408074االتصال بالرقم :  

 

 

 يجب تقديم ما يلي : 

 يجب ان يتضمن التقديم ما يلي : 

لكامل الصحيح وعنوان االتصال بالشركة العنوان ا  

ية ن المد حوالمن بطاقة اال  ع نسخةاسم صاحب الشركة م  

ة المركزية(  في االقليم و بغداد )الحكوم  ن شهادة تسجيل الشركةة عصور  

ةمة الضريبي ذئة المن برا مع نسخة صورة عن شهادة التسجيل الضريبي  

 تفاصيل معلومات الحساب المصرفي  

   .% من قيمة العقد  10بنسبة   الضمان البنكي معنون الى منظمة المسلة خطاب م ي التعهد بتقد

 معلومات ملء العطاء:

 نظر عن السعر : ادناه بغض ال لشروطزم باء ال يلت سوف يتم رفض اي عطا

  اءات .د لقبول العطالمحد سيتم رفض اي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت

   يجب ان تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة اعاله .

   جميع االسعار يجب تكتب لكل بند او فقرة على حدة . 

   في رفض العرض باكمله .تندات مفقودة اي مستسبب ل . قد تيجب تقديم عروض المناقصات المنفصلة بشكل منفض

او باستخدام قلم     اي تصحيح يدويختم في مكان التوقيع وال , يجب العروض يجب ان تكون نظيفة وواضحة

  التصحيح االبيض.

  يجب ان تكون العروض كاملة من جميع الجوانب , موقعة بتاريخ واضح ومختومة على جميع الصفحات .

  هم(.مع المجهز )ين( الذي سيتم اختياره) محدد بوقتتوقيع عقد سلة ستقوم بلمظمة اان منحظة مال يرجى
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بقة قائمة مراجعة االعمال السا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مباشرة خ التاري  اسم المشروع  اسم الشخص  اسم المنظمة  

المشروع ب   

مدة تنفيذ 

 المشروع  

بايلورقم الم   البريد االلكتروني 
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 أسم الشركة :  

 العنوان الثابت :  

 رقم الهاتف :  

 عنوان البريد االلكتروني :  

 أسم الممثل :  

شهادة العمل :   قم تسجيلر   

 رقم التسجيل الضريبي :  

ى  االخر هل لديك شراكات مع اي من الشركات   
رة / الموظفين / المكتب حساب مشترك / البنك ( ؟ ) مثل ادا  

هل تتعاون مع اي من الشركات االخرى في اعداد العروض او  
او الخدمات ؟ توفير السلع   

 

جى تقديم التفاصيل هنا  نعم ,ير  سابق اذا كان الجواب عن السؤال ال 
 بما في ذالك اسماء الشركات الشريكة . 

:  مالحظات اخرى    
 

على عناوين االتصال من مراجع الخبرة   يجب ان يحتوي    
المرجع من الخبرة )الرجاء ارفاق دليل من االعمال السابقة ذات  

وراق شراء,ورقة اتمام عمل,اخرى( ال تتجاوز  الصلة من عقود,ا
وراق. رة اعش  

  

 التوقيع 
 

  
 التاريخ 
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1 –الملحق رقم   

 العمل   / ع المشرو

 .    من تاريخ ابرام العقد  يوما ( 25)دة ال تتجاوس الخمسة عشر  م ب تجهيز الحقائب في يج  -

 .  اربيل  الحقائب  استالم موقع  -

 .  ريغ قل و التفتحميل و النبال ذ للعمل ملزم الجهة المنف  -

 . لمواد  صور لرفاق  ا -

 . غ قل و التفريفي حال انتهاء الصالحية او التلف اثناء الن  ةباستبدال اي قطع ذ للعململزم الجهة المنف  -

 .  را  قدمة تكون بالدوالر االمريكي حصاالسعار الم -

  لالسترجاع . ه النماذج غير قابل من المواد وهذ ينية عقديم نماذج  يفضل ت -

 

 

 ت
 العدد  ( المادة  ) وصف المصروف

 
 الوحدة  سعر الوحدة 

$ 

 
 وع المجم 
$ 

 مالحظات 

1 
 وحدة  Sanitary Pads 2ة الفوط الصحي

 

 Large size box of 10 pieces 

2 
 وحدة   Panties 4سراويل 

 
 Cotton women’s underwear (2 sizes) 

3 
 وحدة   Lady slippers 1نسائية شحاطة 

 
 Plastic slippers, pair, size 39 

4 

 للشعر ضد القشرة شامبو  

Anti-Mite Hair Shampoo 

 

1 

 

 وحدة  

 

 

Bottle of 200 ml 

5 
 وحدة   Hair comb  1مشط  

 
 Durable plastic comb(mid-size) 

6 
 وحدة   Vaseline  1كريم فازلين  

 
 Min 50 ml 

7 
 وحدة   Nail Clipper  1ضة مقرا

 
 Normal size 

8 
 وحدة   Sewing kit 1عدة الخياطة  

 
 Sewing needles, White &Black threads 

9 
 وحدة   Wet wipes 2طبة  مناديل مر 

 
 Package of min 90 pieces X 2 

10 
دة  وح  Bath towel 1 منشفة الحمام   

 
 Cotton,50X100cm 

11 
حدة  و Flashlight 1مصباح يدوي   

 
 Solar powered 

12 
 وحدة   Bag 1حقيبة مطبوع عليها شعار المنظمة 

 
 A lady Carry bag 

 

   وع  ــــــــــــــــــــالمجم

 

  


