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 دفتر الشروط
 

  

 0202  ايلول 23 التاريخ : 

 RFQ-FA-PHT-004-20 :الطلب تقديم  رقم

   2021-2020عام خالل  لطباعة وتصوير اوراق عرض أسعار 

 0202ايلول  02ثنين اإل :خر مهلة لتقديم العرضآ
 

 
برامجّّبحّتسعىّلتحسينّالمجتمعّمنّخاللالرّ ّةّالّتبتغيةّغيرّحكومي ّمةّلبناني ّمنظ ّ"الفيحاء"(ّهيّـبّأتيفيماّيّإليها)المشارّةّالفيحاءّجمعي ّ

8002ّفيّالعامّّلتّبشكلّرسميّ فيّمدينةّطرابلس،ّشمالّلبنانّوتسجّ 9111ّفيّالعامّّفيحاءستّالتأسّ ّإجتماعية.-تربويةّونشاطاتّثقافية

 /أد.9821رقمّّ"علمّوخبر"وتحملّ

ّ

علىّّتحافظوّ،أوّدينيّ ّفّحزبيّ طرّوعدمّاإلنحيازّأليّ ّةّمبدأّالحيادّاإليجابيّ ىّالجمعي ّ.ّتتبن ّأوّمذهبيّ ّأوّدينيّ ّانتماءّسياسيّ ّلفيحاءّأيّ ليسّل

ّّجميعّبينّذاتهاّالمسافة ّكما ّالمدنيّوالسياسي. ّهيئاتّالمجتمع ّالفيحاءّمنّخاللّتنفيذ ّبمبادئّحقوقّاإلنسانّالتيّتشملتلتزم ّمشاريعها

ياجاتّركيزّعلىّاألطفالّذويّاالحتوالت ّّ،مييزوعدمّالت ّّ،كاملّوالعدالةّوالمساواةمكينّوالمشاركةّوالت ّوالت ّّ،وااللتزامّبسيادةّالقانونّ،ةالمسؤولي ّ

 ّ.مةّوصعوباتّالتعل ّالخاصّ 

ّ

ّ"ّنامجبرّطارتنفيذإّفيّاألنشطةّلدعمّراقّلطباعةّوتصويرّأوّلينالمؤه ّّالموردينّمنّأسعارّعروضّعلىّلحصوللّالفيحاءّجمعيةّتسعى

ّ.سيكونّالتعاقدّعلىّأساسّالسعرحيثّ اليونيسيفقبلّّمنّلالمموّ ّ"ّّفيّلبنانّالتعليمّوالبقاءّفيّللوصولّالمهمشينّوالفتيانّالفتياتّدعم

 

 الشروط :

 المطلوب

ّ"ّفيّلبنانّعليمالتّوالبقاءّفيّللوصولّالمهمشينّوالفتيانّالفتياتّدعم"ّوعّرمشلوراقّّأبطباعةّوتصويرّللقيامّّدمورّ عنّّالفيحاءّتبحث - 

ّ.اليونيسيفقبلّلّمنّالمموّ و

ّعلىّالموردّانّيكونّقادرّعلىّتلبيةّحاجةّالمشروعّمنّتصويرّوطباعةّفيّايّوقتّوااللتزامّبالكميةّالمطلوبةّخاللّمدةّالعقد.-

 ةو المد  األعداد 

ةّتنفيذّالمشروعّهيّخمسةّأشهرّ ّ.ّتلميذ1800ّّعددّالتالميذّ. ،مد 

ّّالجمالياالعددّّلكلّتلميذاألوراقّعددّّعددّالتالميذ

ّخاللّمدةّالعقد828000ّّّّ نسخة1800ّ910ّّ

ّ

ّانّالعددّاالجماليّالمذكورهوّتقديريّوقابلّللتغييرّ)زيادةّاوّنقصان(ّبناءّعلىّحاجةّالمشروع.

ّ

ّ
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  ة العرض صالحي  

قىّتلكّاألسعارّثابتةّأنّتبّيجبكماّّ؛األسعارّعروضّالستالمّدمحدّ ّموعدّآخرّمنّايومّ  00 عنّتقلّ ّالّةمدّ فيّّصالحةّمةالمقدّ ّاألسعارّتبقى

ّبعدّتوقيعّالعقد.ّالطبعّوالتصويرطيلةّفترةّ

 

 ة االختياركيفي  

ّمنّجمعيةّالفيحاءلـّفائدةّأكثرّدّ يُعّوالذيّ،العرضّالرابحّممقدّ ّإلىتفاقّا إصدارّسيتمّ  .ةتنافسي ّّأسعارّأدنىّتقديمّالعروضّمقدميّعلىّيجب

ّ.ّكلفةوالت ّّالخدمةوّجودةالّحيث

نّالعرضّمنّ ّات:ملف ّّأربعةيتكو 

ّ

  ّّاإلداري  وراقّالرسمي ةّالمطلوبة:ّيشملّجميعّاألالملف 
  ّّالمالي  أوّاألسعارّالمقد مةّيشملّالعرضّالماليّ :ّالملف 
 ّ  يشملّمواصفاتّالمنتجاتّالواردةّفيّالعرضّالماليّ ّالفن ي:الملف 
 دفترّالش روط(.ّ:دفترّالشروط(ّ ّنسخةّموق عةّومختومةّمنّهذاّالملف 

ّ

فني ةّطابقّللمواصفاتّأوّالّيستوفيّالشروطّالمّغيرعرضّّيّ أّسيتم ّرفضوّ،ةإلزامي ّّكشروطّمذكورةالّالمستنداتّتقديمّالموردينّعلىّنيتعي ّ

ّ.ّاإلداري ةّالمبي نةّأعالهاوّ

ّ

اّ،بالنيابةّعنهّبالتوقيعّضالمفوّ ّوقيعبتّ(الماليّ ّار)الملفّ علىّالعارضّأنّيمهرّعرضّاألسع ّالّموعدّيفّوتسليمهبختمّالمؤس سةّّوممهور 

ّخرى.المطلوبةّاألتومّيتضمنّالمستنداتّوّوضعهّبظرفّمخّطلبهذاّالّمنّاألولىّالصفحةّفيّإليهّالمشارّاريخوالت ّّوقتالّيتجاوز

ّ:يليّماّإلىّبكّالخاصّالمختومّالمغلفّعلىّاإلشارةّيرجى

ّ

BID #: RFQ -FA-PHT-004-20ّ

رّالشروطّالفني ةّأوّاإلداري ةّإلغاءّهذاّالطلبّفيّحالّعدمّتوف ّّفيّبالحقّ ّالفيحاء تحتفظ.ّألي ّطرفّعقدّبمنحّالفيحاءّقانون اّيلزمّالّلبط ّالّهذاّإنّ 
ّجميعّالعارضين.أوّالمالي ةّلدىّ

 .بهمّالخاصةّاألسعارّعروضّوتقديمّإعدادنتيجةّّدةالمتكب ّّالتكاليفّعنالمقد مينّّبتعويضّمّالفيحاءتلتزالّ

 

 طريقة تقديم العرض :

 إرسال العرض عبر البريد االلكتروني 

 جمعية الفيحاء                 :    االسم

ل                 العنوان :  طرابلس، شارع رياض الصلح، سيتي كومبلكس، طابق أو 

     procurement@al-fayhaa.org      :البريد االلكتروني 

                  81 66 44 /06 الهاتف :

 :مغلقة مغل فات 4 على يحتوي مغلق ظرف داخل العروض وتقديم أعاله الوارد العنوان إلى شخصي ا   الحضور أو

ل المغلف  (المطلوبة األوراق) اإلداري الملف   على يحتوي األو 

 (0 رقم ملحق) المالي الملف   على يحتوي الثاني المغلف

 (1 رقم ملحق) الفن ي الملف   على ويحتوي الثالث المغل ف

 الش روط دفتر من ومختومة موق عة نسخة على ويحتوي الرابع المغل ف
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  اإلستجابة لطلب االقتباس

ّ ّ:عارضّتعبئةّالجدولّالت اليعلىّكل 

ّ اريخ:الت  

 قسم المشتريات في جمعية الفيحاء إلى:

 العارض:

 ، )اسم المؤسسة

  الختم والت وقيع(

ّ

 RFQ -FA-PHT-004-20 االستجابة الى رقم الطلب : الموضوع:

 المستندات المطلوبة

ّ

ّوتقديمهاّكماّهوّمبي نّأعاله:ّةالرسمي ّفترّتحضيرّعروضهمّّوأوراقهمّقديمّلهذاّالدّ علىّالراغبينّبالت ّ

ّ

ّفّكلّعرضّمنّاألقسامّالتالية:يتأل ّ

ّ

 العرض اإلداري (1

 ّّشهادةّتسجيلّمؤسسة

 شهادةّتسجيلّفيّوزارةّالمالية 

 ّشهادةّتسجيلّفيVATّّانّوجدت

 ّ ةّصاحبّالمؤسسةّصورةّعنّهوي 

 ّهويةّماليةFinancial ID 

 ّهويةّقانونيةLegal IDّ

 

 العرض الفن ي (0

 ّّبالمؤس سةّموذجّالمرفقّمعّهذاّالدفترّأوّإعدادّنموذجّخاصّ الن ّّتعبئة

ّ

 العرض المالي (3

 ّّتعبئةّالنموذجّالمرفقّمعّهذاّالدفتر

ّ

 فتر الشروطد (4

 فتر  نسخةّموق عةّومختومةّمنّهذاّالد 

 

 متطلبات أخرى :

ّ

ّذلكّكتشافاّإن.ّالفيحاءّجمعيةّوموظفيّالمقاولين/ّّالبائعينّبينّقيمةّوبأيّنوعّأيّمنّالهداياّتبادلّعدمّعلىّالفيحاءّجمعيةّسياسةّتنص

اّسيكون ّموظفيّدضّتأديبيةّإجراءاتّاتخاذّإلىّيؤديّوقدّالفيحاءّجمعيةّمنّمشترياتّأيّفيّالمشاركةّمنّالمقاول/ّّالبائعّالستبعادّأساس 

 .المكتشفةّالمعامالتّهذهّمثلّفيّالمتورطينّالفيحاءّجمعية
ّ

اّالفيحاءّجمعيةّتوفر ّ.الدينّأوّالعرقّأوّالجنسّأساسّعلىّتميزّوالّالخدماتّمقدميّلجميعّمتساويةّفرص 

 

اّاألقلّالشراءّنهجّباستخدامّالموردّباختيارّالفيحاءّجمعيةّستقوم ّالنهائيّعدالموّقبلّالمقدمةّالعروضّتعتبركماّّ.ّالماليةّالناحيةّمنّسعر 

 .الفنيةّاحيةالنّمنّمقبولةّ،ّالشركةّتعريفّوملفّوالتسجيلّ،ّاهذادنّعليهّالمنصوصّالنحوّاإليجار،علىّوأحكامّوشروطّالسعرّتتضمنّوالتي
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 الموعد النهائي لتقديم العرض :

 ظهرا 10الوقت:                              0202 ايلول  02االثنين     :التاريخ 
ّ

 الملحقات

ّ

 ّالفني ةّالمواصفاتّ-9ّملحقّرقم 

 ّالعرضّالماليّ–8ّملحقّرقم 

 ّّهويةّماليةFinancial ID 

 ّّهويةّقانونيةLegal IDّ

 

 


