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 اسم العطاء:   

    نينوى محافظة الى منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية في (مواد استهالكية مكتبية مرطبات و منظفات و )و توفير  تجهيز 

    M-2022-005رقم العطاء :  

 تاريخ انتهاء التقديم : 

  15 تشرين االول  2022-  12:00  بعد الظهر 

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع : 

Tender@almesalla.net 

زيز)ة(   سيدي / سيدتي الع  
   

  1منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية تبحث عن مجهزين من المهتمين بتوفير المواد والخدمات المشار اليها ادناه في الملحق رقم 
 باسعار منافسة وبجودة عالية . 

 
 متطلبات عامة : 

 

مية. مع ما يتوافق ولوائح الضرائب الحكوة . يجب ان يكون مسجال الجراء االعمال التجاري 1  

. اليستطيع المجهز تقديم اي مواد اصلية المنشأ من جمهورية ايران االسالمية او انتجت من قبل شركات ايرانية. 2  

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

حق في رفض , الغاء , التفاوض , تعديل , تجزئة و قبول اي عرض , دون  لموارد البشرية بالالمسلة لتنمية اة . تحتفظ منظم4

 النظر الى ادنى عرض . 

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

ية تقييم العروض . نماذج عينية لبعض المواد اثناء عملب . قد تقوم لجنة االحالة المعنية بطل 6  

 

 شروط الدفع : 

( يوما على االقل من تاريخ اغالق التقديم وينبغي االشارة الى ذلك في الطلب . 90.يجب ان يكون العرض نافذا لمدة تسعين )1  

يوم عمل من استالم الفاتورة الصحيحة .  15. سوف تتحرر الدفعة بعد مرور  2  

بنكي . لدفعة عن طريق صك او تحويل تتحرر اف . سو 3  

. سيتم دفع المبلغ بعد التحقق و قبول الخدمات تماشيا مع شروط العقد وتقديم الفاتورة الصحيحة و المفصلة . 4  

   

 الموافقة على شروط الدفع : 

 هل توافق على شروط الدفع اعاله : 

اوافق                    

 ال اوافق 
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 معلومات ملء العطاء:

 يتم رفض اي عطاء ال يلتزم بالشروط ادناه بغض النظر عن السعر :  سوف

  سيتم رفض اي طلب يقدم بعد التاريخ والوقت المحدد لقبول العطاءات .

   يجب ان تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة اعاله .

   ة . حدجميع االسعار يجب تكتب لكل بند او فقرة على 

   نفصلة بشكل منفضل . قد تتسبب اي مستندات مفقودة في رفض العرض باكمله .يجب تقديم عروض المناقصات الم

العروض يجب ان تكون نظيفة وواضحة , يجب التوقيع والختم في مكان اي تصحيح يدوي  او باستخدام قلم  

  التصحيح االبيض.

  الصفحات .قعة بتاريخ واضح ومختومة على جميع مويجب ان تكون العروض كاملة من جميع الجوانب , 

  يرجى مالحظة ان منظمة المسلة ستقوم بتوقيع عقد طويل االمد مع المجهز )ين( الذي سيتم اختياره)هم(.

 

 تعليمات التسليم : 

 على المجهزين المهتمين بالمشاركة تقديم عطاءاتهم باحدى الطرق التالية : 

Tender@almesalla.net طريق عنوان البريد االلكتروني  عطاء الكامل و المختوم عن تقديم الم .  يت 1  

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

 ن  ميجابايت على ا 15واال سيتم  استبعاد العطاء . يجب ان ال يتجاوز حجم المرفق  ( M-2022-005وهو )

صفحات .  10كثر من رة الذاتية للشركة اي ال تتجاوز الس  

 ( M-2022-005. يتم تقديم العطاء الكامل  والموقع مع كافة الوثائق المطلوبة في ظرف مغلق يكتب عليه رقم العطاء ) 2

. لمزيد من المعلومات حول العنوان يرجى  76ويسلم الى مقر المنظمة في اربيل , زانكو , شارع احمدى خانى رقم الدار  

07517408074االتصال بالرقم :  

 

 

:  يجب تقديم ما يلي   

 يجب ان يتضمن التقديم ما يلي : 

لعنوان الكامل الصحيح وعنوان االتصال بالشركة ا  

 اسم صاحب الشركة مع نسخة من بطاقة االحوال المدنية 

في بغداد  صورة عن شهادة تسجيل الشركة  

مع نسخة من برائة الذمة الضريبية صورة عن شهادة التسجيل الضريبي  

   ي رف يل معلومات الحساب المصتفاص
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 قائمة مراجعة االعمال السابقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ المباشرة  اسم المشروع  اسم الشخص  اسم المنظمة  

 بالمشروع 

مدة تنفيذ 

 المشروع  

بايلوم رقم ال  البريد االلكتروني 
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 أسم الشركة :  

 العنوان الثابت :  

 رقم الهاتف :  

 عنوان البريد االلكتروني :  

 أسم الممثل :  

 رقم تسجيل شهادة العمل :  

لتسجيل الضريبي : ارقم    

 هل لديك شراكات مع اي من الشركات االخرى   
نك ( ؟ ) مثل ادارة / الموظفين / المكتب حساب مشترك / الب   

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

 

  اذا كان الجواب عن السؤال السابق نعم ,يرجى تقديم التفاصيل هنا 
 بما في ذالك اسماء الشركات الشريكة . 

 مالحظات اخرى :  
 

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

الصلة من عقود,اوراق شراء,ورقة اتمام عمل,اخرى( ال تتجاوز  
 عشرة اوراق. 

وقيعت ال   

 التاريخ  
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                1–الملحق رقم 

.  يكبالدوالر االمري االسعار تكون حصرا  *   

.  محافظة نينوىضية تشمل جميع مدن و اق التجهيز  *  

 

 مواد المرطبات و المنظفات والمواد االستهالكية 
 

 المالحظات  $  سعر الوحدة  الوحدة اد وصف المو 
 

      كارتون    بسكويت ويفر 1
      كارتون   60cups/ 200mlماء صغير كالص   2
      كيلو شكر 3
4              3in1 coffee ینسكاف       علبة  
      كارتون    مشروبات غازيه 5
      كارتون    عصير علبه 6
      كارتون  عصير بطل  7
      وحدة   100 g (Gold) قهوة  8
      علبة كبوتشينو  9

      كيس  طم )قزوان(    قهوة ب 10
      كيس  قهوة بن العميد  11
      كيس  حليب  12
      علبة شاي اخضر 13
      علبة غ 500شاي  14
      علبة شاي ظرف )سفري(  15
      كيلو شاي  16
      كارتون  ( سفري )    ملعقة كبيرة لالكل 17
      كارتون  (سفري )    هصغير ملعقه 18
      كارتون    ماء شفاف   كالص 19
      كارتون  ي كوب ورق 20
      كارتون  مواعن سفري  21
      سيت كلينكس    22
      سيت كلينكس الرول    23
      وحدة  كلينكس مرطب   24
      وحدة   يزاه 25
      علبة (flashمواد تنظيفية االرضية) 26
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      علبة معطر جو 27
      ةعلب  صابون سائل  28
      وحدة  مواد تنظيف )فاس(  29
      علبة منظف الشباك 30
      علبة ( Dettolمواد معقم )  31
32      (hand sanitizer)  وحدة  معقم لليدين      
      علبة كمامات  33
      باكيت  قفازات لليدين ) كفوف لليدين (  34
      كيس  سانتي  35
      كيس  حفاظة أطفال  36
      كيلو كيس نفايات صغيرة  37
      كيلو كيس نفايات كبيرة  38
      وحدة  سفرة سفري 39
      وحدة  دوية ي مكنسة  40
      وحدة  ية  يدو  ماسحة 41

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  
 

 

  


