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 اسم العطاء: 

 تجهيز )قرطاسية (  الى منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية في  محافظة نينوى 

  M-2022-006   رقم العطاء : 

 تاريخ انتهاء التقديم : 

 15 تشرين االول  2022- 12:00 بعد الظهر 

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع : 

Tender@almesalla.net 

 سيدي / سيدتي العزيز)ة(   
   

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

 
 متطلبات عامة : 

 

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

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

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

, التفاوض , تعديل , تجزئة و قبول اي عرض , دون   . تحتفظ منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية بالحق في رفض , الغاء 4

 النظر الى ادنى عرض . 

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

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

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

ع المبلغ بعد التحقق و قبول الخدمات تماشيا مع شروط العقد وتقديم الفاتورة الصحيحة و المفصلة . . سيتم دف4  

   

 الموافقة على شروط الدفع : 

 هل توافق على شروط الدفع اعاله : 

اوافق                    

 ال اوافق 
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 معلومات ملء العطاء:

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

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

   يجب ان تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة اعاله .

   جميع االسعار يجب تكتب لكل بند او فقرة على حدة . 

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

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

  التصحيح االبيض.

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

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

 

 تعليمات التسليم : 

 على المجهزين المهتمين بالمشاركة تقديم عطاءاتهم باحدى الطرق التالية : 

Tender@almesalla.net لكتروني  .  يتم تقديم العطاء الكامل و المختوم عن طريق عنوان البريد اال1  

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

 ميجابايت على ان   15(واال سيتم  استبعاد العطاء . يجب ان ال يتجاوز حجم المرفق M-2022-006وهو )

صفحات .  10ال تتجاوز السرة الذاتية للشركة اكثر من   

 ( M-2022-006تم تقديم العطاء الكامل  والموقع مع كافة الوثائق المطلوبة في ظرف مغلق يكتب عليه رقم العطاء ) . ي 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 : 

حيح وعنوان االتصال بالشركة العنوان الكامل الص  

 اسم صاحب الشركة مع نسخة من بطاقة االحوال المدنية 

بغداد في  صورة عن شهادة تسجيل الشركة  

مع نسخة من برئة الذمة الضريبية  صورة عن شهادة التسجيل الضريبي  

   يل معلومات الحساب المصرفي تفاص
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راجعة االعمال السابقة قائمة م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاريخ المباشرة  اسم المشروع  اسم الشخص  اسم المنظمة  

 بالمشروع 

مدة تنفيذ 

 المشروع  

بايلورقم الم   البريد االلكتروني 
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 أسم الشركة :  

 العنوان الثابت :  

 رقم الهاتف :  

د االلكتروني : عنوان البري    

 أسم الممثل :  

 رقم تسجيل شهادة العمل :  

 رقم التسجيل الضريبي :  

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

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   
المرجع من الخبرة )الرجاء ارفاق دليل من االعمال السابقة ذات  

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

 التوقيع 

 التاريخ  
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1 –الملحق رقم   

 

.  يكبالدوالر االمري االسعار تكون حصرا  *   

.  محافظة نينوىضية تشمل جميع مدن و اق التجهيز  *  

 

 

 المالحظات  $   سعر الوحدة الوحدة وصف المواد 

     كارتون  دبل A-A4ابیض  ورق طابعه  1

     كارتون  طابعة ملون   A4ورق  2

     كارتون  دبل A-A3ابیض  ورق طابعه  3

     كارتون  ورق لطابعة الشهادات لماع   4

     كارتون    GSM160ورق لطابعة الشهادات عادي  5

     وحدة  MM128*203دفتر مالحظات  6

     وحدة  210*290 (A4)دفتر مالحظات   7

     وحدة  صفحه 100دفتر ذو غالف صلب   8

     وحدة  صفحه 200دفتر ذو غالف صلب   9

     وحدة  صفحه 300دفتر ذو غالف صلب   10

     وحدة  صفحه 400دفتر ذو غالف صلب   11

     وحدة  (الحالیه  دفتر مواعید مؤرخ )السنه  12

     وحدة  (الحالیه  دفتر مواعید مؤرخ مع الغالف جلدی )السنه  13

     علبة  ( ملون ورقه   400مم )  76* 76 الصقه  قصاصات ورق مربعه  14

     كارتون  ( 146GSM Matte finishالصور )  ورق لطابعه  15

     كارتون  بالستییك شفاف و قابل لالغالق   A4ملف 16

     كارتون  بالستییك شفاف و قابل لالغالق  A3ملف 17

18            Dolphin 100 sheets A4 كارتون   قیاس مصنف شفاف     

     وحدة   خشبیه  حافظة اقالم واكسسوارات مكتبیه  19

(  بالستیكیه  الم واكسسوارات مكتبیه حافظة اق 20      وحدة  )حجم كبتر

(  بالستیكیه  حافظة اقالم واكسسوارات مكتبیه  21      وحدة  )حجم كبتر

     كارتون  A4ظرف بريد ابيض و اصفر قياس  22

     كارتون  A3ظرف بريد ابيض و اصفر قياس  23

     كارتون  9* 4ظرف بريد ابيض و اصفر قياس   24

     كارتون  A4فرامة اوراق قياس  25

ی ایل العربی من اكسفورد  26
ز جم انكلتر

     وحدة  قاموس متر

ی من اكسفورد  27 ز جم العربی ایل انكلتر
     وحدة  قاموس متر

ي( -احرف و ارقام ممغنطة )عربی   28 ز      وحدة  انكلتر

ي( -قاموس مصور )عربی   29 ز      وحدة  انكلتر

     حدة و  24/ 6كابسة اوراق قياس   30

     علبة  24/ 6كليبس للكابسة قياس  31

     علبة  HP-PPاقالم تظليل  32

     علبة  ممحاة من نوعية جيدة  33
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     علبة  HPقلم رصاص  34

     علبة  اقالم حتی جاف )لون ازرق( مونتكس 35

     علبة    36y-3/4مكتبی  حجم صغتر   36

     علبة  سم( كبتر  2.5* 4.5الصق شفاف حجم ) 37

     وحدة  غرام8اصابع صمغ   38

     علبة  حتی ازرق العادة تعبئة االختام 39

     علبة  ثقابة ورق معدنية  40

     وحدة  مقص مكتبی  للورق  41

     وحدة  وسادة حتی االختام   42

     وحدة    DJ-120D CASIOالة حاسبة مكتبية 43

     علبة  دبابيس ورق  44

     علبة  ة  اقالم تلوين خشبي 45

     وحدة  ( HD12N/13كابسة اوراق كبتر قياس ) 46

     علبة  ( HD12N/13كلیبس كابسة اوراق كبتر قياس ) 47

     وحدة  سم45* 60لون ابیض حجم  صبوره  48

     وحدة  سم90* 60لون ابیض حجم  صبوره  49

     وحدة  سم 90*120لون ابیض حجم  صبوره  50

     وحدة  سم 180*120م لون ابیض حج  صبوره  51

     وحدة  سم 240*120لون ابیض حجم  صبوره  52

     علبة  A4قطاعة اوراق يدوي  53

     علبة  ثقابة اورق حجم كبتر   54

     علبة    UNICORRECTION PENجاف-قلم مزيل حتی  55

     وحدة  البیضاء  للسبوره  ماسحه  56

     وحدة  م مجموعة من قطع المغناطيس متوسطة الحج 57

     وحدة  فرجار هندس  متوسط الحجم  58

  جيدة  59
     علبة  علبة الوان مع فراس 

     علبة  معجون العاب )ثالث الوان(  60

     علبة  علبة الوان شمعية  61

     وحدة  سم 30مسطرة معدنية  62

     وحدة  عالقة مفتاح بالستيكية  63

     وحدة  طوابق 3-بالستيك-رف مكتبی  لتنظيم االوراق 64

  -رف مكتبی  لتنظيم االوراق 65
     وحدة  طوابق 3-معدبز

     وحدة  حقيبة حاسب محمول نوعية جيدة 66

     وحدة  نوعية جيدة  -حقيبة حاسب محمول عل  الظهر 67

     وحدة  ( 0.3)رسعة  4GBفالش لتخزين المعلومات الرقمية سعة   68

     وحدة  ( 0.3)رسعة  8GB  فالش لتخزين المعلومات الرقمية سعة 69

     وحدة  ( 0.3)رسعة 16GBفالش لتخزين المعلومات الرقمية سعة   70

     وحدة  ( 0.3)رسعة 32GBفالش لتخزين المعلومات الرقمية سعة   71

     وحدة  غالف بالستیك للهویه  72

     وحدة  ( التعریفیه  لحمل البطاقه  )حول الرقبه  تعریفیه  عالقه  73

     وحدة  ة طائرة كر  74

     وحدة  كرة قدم 75

     وحدة  متر   1.5حبل قفز طول   76

     وحدة  ( 1m*95cmشبكة كرة الطائرة )  77

     وحدة  مجسم الكرة االرضية حجم كبتر  78
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     وحدة  عابة الوان شمعية   79

     وحدة  بوكس فایل  80

     علبة  الوان زیبر  81

     علبة  الوان مابی   82

     علبة   فرشه  83

     وحدة  فلب جارت  قاعده  84

     وحدة  اوراق فلب جارت  85

     وحدة  سم(   50*40من القماش للرسم )  لوحه  86

 


