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 الوصف: تسعى مؤسسة طابيثا لإلغاثة والتنمية إليجاد شركة نقل ركاب للمستفيدين من نشاطات المركز االجتماعي في منطقة عالية.

 

  مقدمة وخلفية
 

 نقلتؤمن  نقل ركاب إليجاد شركة والتنمية لإلغاثة طابيثا مؤسسة، ترغب التي يقوم بها المركز االجتماعي في عالية عالمشاري إطارفي  

 لالجئين السورييناو للبنانيينل عاليه منطقة في والتعليمية االجتماعية هامشاريع ذلتنفي عالية، وخارج داخل وعائالتهم والمراهقين طفاللأل

 .مختلفة برامج خالل من لبنان في

 :نقل وسيلة توفير إلى بحاجة نحن يعاجتماال مركزال في

 .من أجل المستفيدين في المركز أشهر 4لمدة  أكثرنقلة ذهابا وايابا اسبوعيا او  37تأمين ما يقارب ل -

من  والتنمية لإلغاثة طابيثا مؤسسةتدعو  لذلك،. للخدمة المذكورة اعاله عروض أسعار تقديمهو  ،اهذ طلب العروض من الهدف 

  .لبنانفي  والتنمية لإلغاثة طابيثا مؤسسةلمكتب  النقلوتسليم شروط  المناقصةإلى المشاركة في المهتمة  المؤسسات

في طلب  عروضهم وفًقا للتعليمات والشروط واألحكام الموضحة طابيثا لالغاثة والتنمية مؤسسة  يتحمل مقدمو العروض مسؤولية ضمان تلقي)
.(قد يؤدي الفشل في االلتزام بالتعليمات الموضحة في طلب عرض األسعار هذا إلى استبعاد عرض من النظر. عرض األسعار هذا  

 

 المعايير االساسية:
 

 توفير خدمات النقل المطلوبة 

  سارية المفعول عمومية السائق رخصة قيادةلدى 

  تأمين للمركبةتقديم أوراق  

  في حال وجودها( المؤسسةتقديم أوراق تسجيل( 

 مدفوعة بالكامل رسوم الميكانيكتثبت أن  تقديم أوراق 

 وكالة لقيادتها ن الباص مسجل باسم السائق او لدى األخيران يكو 

  االستغاللو األلغامواألطفال  ةالقانون، عماليخص احترام  فيمامعايير األمم المتحدة العالمية  اعتماد السائق/المؤسسة علىيجب 

 (.امضائها )مع ختم المؤسسة ان كانت موجودة( السائق/وعلى المؤسسة الملفمرفقة في أخر  المعايير) .الجنسي

 ليسوا أي أحزاب محظورة أو على القائمة السوداء للحكومة مأنه. 



 التسعير: 

 

. األخرى والخدمات التكاليف والضرائبيجب تسعير عروض األسعار على أساس سعر ثابت وشامل للجميع ، بما في ذلك التسليم وجميع 

                    .رسميعلى شكل يرجى من العارضين تقديم عروض األسعار . لبنانيةبالليرة ال يجب تقديم األسعار

 

و  الثانيوذلك على العنوان التالي: البوشريّة، شارع حنكش، بناية غادرن غايت، الطابق  ينبغي أن تقدّم العروض في ظرف مغلق ومختوم

 يجب أيضا ارسال العروض بالبريد األلكتروني بمهلة ال تتخطى الساعتين عن التسليم على العنوان االتالي :       

p.dureau@tabithalb.org 

 

 

 معايير االختبار و الجوائز:

 

، ويتم تحديده من خالل  ساسيةمتطلبات األالسيتم تقديم الجائزة لمقدم عرض مسؤول يتبع عرضه تعليمات طلب عروض األسعار ، ويلبي 

:تحليل المفاضلة ليكون أفضل قيمة بناًء على تطبيق المعايير التالية  

  

   

 

 فيما يلي دعوة لتقديم عطاءات / اقتباس للعناصر التالية:

التزام تعاقدي من  بأي والتنمية لإلغاثة طابيثا مؤسسة وال يجب بناؤها على أنها تلزم تعاقديًا،هذه الوثيقة ليست اتفاقًا 

.أي نوع . 
 

: عروض األسعار على المعلومات التالية التي يجب وضع عالمة عليها /يجب أن تحتوي جميع المناقصات   

  □  االسم الكامل ، وعنوان شركة المناقصة 1

لعرضفترة صالحية ا 2   □  

  □  أفضل تفاصيل األسعار بما في ذلك الخصومات 3

  □   شروط الدفع 4

والمركبات مؤسسةالرسمية الالزمة المتعلقة بالجميع الوثائق  5   □  
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  اإللكتروني:على البريد  حصريا للمزيد من المعلومات يرجى االتصال

 O.badawi@lebanon.dorcas.org 

 

 التاريخ التوقيع االسم
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Country Director 
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Program Coordinator 

 

26/02/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استالم البائع

 تاري   توقيع وختم اسم

 اسم المستلم / صاحب العالقة او الشركة

 

 
 

 اسم الشركة او البائع
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