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 إعالن إنزال عطاء
 

ي إنزال لبنان  -التعاونمؤسسة  تعلن 
 
 : التالي  العطاءعن رغبتها ف

وع ي  المشر
 
 2019/2020الطفولة المبكرة مرحلة دعم التعليم ف

ي روضات مخيم نهر البارد ومخيم البداوي الموضوع
 
 توزي    ع  قسائم ألبسة شتوية ف

 2020 20/ رقم العطاء

كي  عملة العطاء   (Fresh Dollars) الدوالر االمير

 اللغة العربية لغة العطاء والمراسالت

 نسخة واحدة باالضافة اىل النسخة االصلية عدد النسخ 

 

 لبنان -التعاون 
ي العام 

 
ي تعمل عىل تعزيز وبناء قدرات اإلنسان  1983التعاون هي مؤسسة مستقلة ال تتوخ  الرب  ح أنشأت ف

الفلسطين 

اكة مع مؤسسات محلية، وعالمية. تغطي برامجها قطاعات  ي لبنان من خالل تنفيذ برامج تنموية بالتنسيق والشر
 
ء ف الالخى

ء  التعليم، والتنمية والمجتمعية، والثقافة، والطوارىء والمساعدات االنسانية. تالمس حياة أكثر من مائة الف الخى

ي المخيمات والتجمعات
 
ي ف

ي  فلسطين 
 
http://taawon- : لبنان. للمزيد من المعلومات، زيارة موقع التعاون ف

lebanon.org / 

 

في روضات مخيم   توزيع  قسائم ألبسة شتوية – المشروع موضوع العطاء
 نهر البارد ومخيم البداوي

ي برنامج  عىل دعموبتمويل من منظمة اليونيسيف  تعمل مؤسسة التعاون
 
داخل  الطفولة المبكرةمرحلة التعليم ف

ي هذه المرحلة وضمان وصول اكثى عدد ممكن من االطفال 
 
ي لبنان بهدف تحسي   نوعية التعليم ف

 
المخيمات الفلسطينية ف

 .  ال التعليم النوعي

نامج    ائيةقسيمة  3,160 توزي    عيشمل أحد أنشطة الثى اوح أعمارهم ما بي    لألطفالالشتوية أحذية /  للالبسة شر الذين تثر

ي مخيمات الشمال الثالث والست سنوات 
 
لتغطية  قسيمة( وذلك 1670نهر البارد  -قسيمة  1490)بداوي القاطني   ف

  للطفل الواحد . $ 25بقيمة  لبسة شتويةتكاليف أ

http://taawon-lebanon.org/
http://taawon-lebanon.org/
http://taawon-lebanon.org/
http://taawon-lebanon.org/
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 قواعد تقديم العطاء
احاتهم التقنية والماليةاألطراف  وط أدناه المهتمة مدعوة ال تقديم عروض اقثر ثائق الو  تعبئةو  عىل أساس دفثر الشر

 (2)بحسب الملحق رقم  ،باالضافة ال تقديم نماذج عن بعض االلبسة الشتوية الخاصة باالطفالالمرتبطة بالعطاء 

ي مؤسسة التعاونوتسليمها باليد ال 
 
ي  الدائرة االدارية ف

 
، بناية مقابل أمن الدولة – رملة البيضا، شارع االخطل الصغث   ف

(، الطابق الخامس، وع االخض  ي )المشر ي  ثالثاءال يومأقصاها  بمهلة بلطجى
 
ين 24 ف ي  تشر

 
الثالثة بعد الساعة  2020 الثان

ي مظروف مغلف ومختوم بالشمع األ ان تقدم الوثائق  عىل . الظهر 
 
وع أسم و  "التعاونمؤسسة " مر ومكتوب عليهحف  المشر

ي يتضمن .  العطاء ورقم باالضافة ال موضوع 
ي والنر

 المالي والفن 
 :حسب ما يىلي ب العطاءوثائق تشمل المظروف الظرفي  

:  -الظرف االول  ي
 الملف الفن 

 (1)ملحق رقم  معلومات حول مقدم العطاء ▪

ي هذا المجالملخص  ▪
 
ة مقدم العطاء ف  العمال شبيهة تثبت خثى

ي سنوات  7-3من عمر  باألطفالالخاصة أللبسة الشتوية لأسعار ئحة ال  ▪
 
 المتجرالمتواجدة ف

ام ▪  داخل المتجرعىل كافة األلبسة  بوضع األسعار  االلثر 

 ذكر مساحة المحل بالمثر المرب  ع ▪

ي 
 
:  -الظرف الثان  الملف الماىلي

  (2)ملحق رقم  للسلع المطلوبةالعرض المالي  ▪

 (3نموذج تقديم العطاء )ملحق رقم  ▪
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 شروط واجراءات العطاء
 

ي يتم فتح المظاريف  ▪
 
الرملة البيضاء شارع االخطل الصغث  مقابل أمن الدولة بناية  –مؤسسة التعاون مقر ف

ي  وع االخض  )البلطجى ي اليوم التالي لمهلة تسليم العطاء.  سالطابق الخام، (المشر
 
 ف

 . يتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف الخاصة بإعداد وتقديم العطاء  ▪

ي وثائق  ▪
 
وط والمواصفات وجدول المتطلبات والنماذج الواردة ف عىل مقدم العطاء أن يدرس جميع التعليمات والشر

ي تقديم جميع الوثائق والمعلومات المطلوبة أو التقدم بعطاء غث  مستجيب  ا هذ العطاء
 
بصورة دقيقة وأي تقصث  ف

ي جوهره لوثائق 
 
 عطائه.  استبعاد من جميع النواخي قد يؤدي ال  العطاءف

 اىل  العطاءيحق لكل من تقدم للعطاء التقدم بطلب أي إيضاحات أو استفسارات بشأن وثائق  ▪
ً
عىل أن تقدم خطيا

ي السيد  وعىل مؤسسة  ،Toutounjif@taawon.org – 940788.03، التعليم، منسق برنامج فراس توتنج 
 قبل التاري    خ المحدد  خطيا عىلالتعاون الرد 

ً
ة المسموح بها قانونا أي طلب تتسلمه إليضاح وثائق المناقصة خالل الفثر

 للتوضيحات واالستفسارات المطلوبة ال جميع المتقدمي   اللتقديم العطاءات وترسل صور من 
ً
حا  شر

ً
رد متضمنا

 بدون تحديد مصدر طلب االيضاحات او االستفسارات.  العطاء

 منه إن عدم إبداء مقد ▪
ً
ة دراسة وتقديم العطاءات يعتثى إقرارا م العطاء ألية مالحظات عىل المواصفات الفنية خالل فثر

 بعد انتهاء المهل الزمنية.  بصحتها وسالمتها وال يحق له المطالبة بأي تعديالت بفوارق االسعار

سعر الوحدة وعدد الوحدات بالعدد او الوزن او المقاس او اي  يكونكتابة أسعار الوحدات بحثى ال يمج عىل ان  ▪
 والحروف.  باألرقامبيانات تفصيلية أخرى والثمن االجمالي وعىل ان تكتب االسعار 

ي  ▪
 
ي قائمة االسعار وكل تصحيح ف

 
ان يوقع مقدم العطاء عىل قائمة االسعار بعد ملئها وال يجوز الكشط او المحو ف

ها يجب إ  قما وحروفا والتوقيع بجانب هذا التصحيح. ر عادة كتابته بحثى ال يمج االسعار او غث 

كاء )ائتالف( وأي مخالفة  ▪ كة أو ضمن شر  أو ضمن شر
ً
ي نفس المناقصة سواء منفردا

 
االكتفاء بالتقدم بعطاء واحد ف

عه ويستثن  من ذلك بعد التعاقد م للمؤسسةلذلك سيتم استبعاد كافة العطاءات المقدمة أو إلغاء العقد إذا تبي   ذلك 
 .أن يكون صاحب العطاء مقدم من الباطن مع عطاء اخر

ي جدول األسعار سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات وصوال ال جملة العطاء بحسب المواد  ▪
 
ان يبي   مقدم العطاء ف

يبة عىل ال ائب والض   . قيمة المضافةالمطلوبة المرفقة ويكون السعر اإلجمالي شامال جميع الرسوم الجمركية والض 

ي حددها مقدم العطاء ثابتة خالل قيامه بتنفيذ العقد وغث  خاضعة للتعديل وعىل لجنة التحليل  ▪
تظل االسعار النر

 قابلة للتعديل معاملة العطاء غث  المستجيب الذي تم رفضه بموجب 
ً
والتقييم التعامل مع أي عطاء يتضمن أسعارا

 هذه التعليمات. 

. بالنسبة للسلع والمواد و  ▪ كي ي يوردها مقدم العطاء تقدم االسعار بالدوالر االمث 
سيتم الدفع  الخدمات المكملة النر

كي   عليه. دفعات مرتبطة باألعمال المنجزة وبما هو منصوص بالعقد المتفق  بالدوالر االمث 

 مقدم العطاء اإلمكانيات المالية والفنية واإلنتاجية لتنفيذ العقد.  يجب ان يمتلك ▪

أخرى للعطاء والتوقيع عليها عىل أن يتم تميث   النسخة االصلية عن النسخ  ة واحدةنسخو إعداد النسخة األصلية  ▪
ي  يةاالخرى بوضوح بحيث يكتب عىل النسخة االصل

 
حالة أي  )أصل العطاء( وعىل النسخ االخرى )صورة العطاء( وف

ي مظاريف منفصلة  اختالف بينهما فانه يعتد بالنسخة األصلية. 
 
يضع مقدم العطاء أصل العطاء ونسخة منه ف

وع باالضافة اىل موضوع ورقم العطاء. بالشمع االحمر يكتب ع ومغلقة ومختومة   ليها اسم المشر

ويوقع عليه مقدم العطاء او الشخص المخول او يحرر أصل العطاء والنسخ االخرى طباعة أو كتابة بحثى ال يمج  ▪
 . المفوض عىل ان يتم ذلك التوقيع والختم عىل جميع صفحات العطاء 

ام الكامل بما ورد فيها.  ▪  يجب عىل مقدم العطاء التوقيع والختم عىل جميع وثائق العطاء كإقرار منه بااللثر 

mailto:Toutounjif@taawon.org
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 معايير التقييم:
 

 عالمة التقييم الوصف

ي التقييم 
 60 الفن 

ة مقدم العطاء وملخص األعمال المشابهة   5 خثى

ي منطقة الشمال 
 
 15 وقريب من المخيمات الفلسطينيةتواجد المتجر ف

ام بوضع    5 األسعار مطبوعة عىل األلبسة  اإللثر 

 10  مرب  ع  الذكر مساحة المحل بالمثر 

كي تقديم نماذج لأللبسة المذكورة بجدول الكميات مع ارفاق   25 السعر بالدوالر األمث 

 40 التقييم الماىلي 

 40 وأدن  كلفة مقدمة ألعىلبالنسبة  للسلع المطلوبةالكلفة االجمالية 

 100 المجموع  

 
 

وط العامة المصاحبة للتقييم:   الشر
 

وط التالية:  ام بالشر ي حال عدم االلثر 
 
ي ألي مقدم عطاء ف

 سيتم االستبعاد المباشر والنهان 

 عىل تزو أن  .1
ً
 فواتث  وإيصاالت قبض رسمية وبحسب األنظمة المحاسبية المتعارف عليها ب  نا يديكون قادرا

ترتيب المناقصة وغياب االخطاء الخاصة بحساب الكميات والتكاليف واإلشارة ال سعر الوحدة والمجموع العام  .2

 بشكل واضح. 

وط المناقصة )التوقيع عىل كافة صفحات المناق .3 ام بشر وع واسم مقدم االلثر  صة، ختم الصفحات، كتابة اسم المشر

ي 
 
ام بعدد النسخ المطلوبة، وضع النسخ ف العطاء، اغالق المناقصة بالشمع االحمر او ما يشابهها من تكبيس، االلثر 

(. ظرف منفصل عن النسخة االصلية للعطاء   عن التقرير المالي
ً
ي منفصال

 ، تقديم التقرير الفن 

ام بالمهل  .4 . سيتم رفض اي عطاء مقدم بعد الموعد النها –الزمنية لتقديم العطاءات االلثر  ي
 ن 
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 :  معلومات عن مقدم العطاء1ملحق رقم 
 

عىل مقدم العطاء تدوين عنوانه الذي سيتم التخاطب معه من خالله وذلك عي  تعبئة البيانات أدناه من قبل 

 : وسالمة البيانات المدونةصاحب العطاء المتقدم وعىل مسؤولية صحة 

كة / العطاء )لمقدم  الرسمي الكامل االسم   (المؤسسة الشر

  عنوان مقدم العطاء

  هاتف

  هاتف محمول

يد االال ي لي 
 
ون   كير

 عىل اإلخطارات و/أو العقود
ً
  اسم المخول بالتوقيع كامال

  صفة المخول بالتوقيع
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 المقدمة  النماذجبحسب : العرض المالي 2ملحق رقم 
 
 
 

 
 
 

  

 )$( سعر الوحدة الوصف #

   نوعية جيدة/جاكيت والدي  1

ة  والدي صوف 2    نوعية جيدة/كث  

ة والدي قطن 3    نوعية جيدة/كث  

   نوعية جيدة/بنطلون  والدي  جيث    4

   بيجاما والدي/نوعية جيدة  5

ي المحل( جيدةنوعية /حذاء والدي  6
 
ي حال توفره ف

 
   )ف
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 نموذج تقديم العطاء :3رقم ملحق 

 .......................... التاري    خ: 

  2020/  20 رقم العطاء: 

 السادة ..........................................................................، 

امنا بتوريد  بعد فحص العمل المطلوب إنجازه، نحن الموقعون .................................................. نؤكد الثر 

  .............................. . ... ...... ........................... وتسليم.............. 
ً
)وصف للسلع والخدمات المطلوبة( طبقا

وط المرجعية للعمل بإجمالي مبلغ وقدره ..................................... 
 ..................... ........................... للشر

مبلغ/نسبة )ذكر  ...........(................. ...... ).. بما فيه تخفيض بقيمة / نسبة والحروف(، باالرقام )يكتب المبلغ 

ي بعد التخفيض ................................................................ ، إن وجد(التخفيض
، ليصبح إجمالي العطاء النهان 

 باالرقام والحروف)يكتب المبلغ 
ً
يبة عىل ا( شامال ائب والض  والنقل   لقيمة المضافةجميع الرسوم الجمركية والض 

 من هذا العطاء. 
ً
 والتأمي   أو أي مبالغ أخرى تحدد بموجب جدول األسعار المرفق مع هذا والذي يعتثى جزءا

ي حال قبول عطائنا ب  ........................................................ 
 
.................. ................................ ونتعهد ف

ي )
 
وط والمواعيد المحددة ف  للمواصفات الفنية وجداول األسعار والشر

ً
يكتب اسم العمل المطلوب إنجازه( بالتنفيذ وفقا

  العطاءوثيقة 
ً
امنا بأي قرار يتم اتخاذه من قبل الجهات المختصة قانونا وجدول المتطلبات وعطائنا المقدم.  كما نؤكد الثر 

ي أي شكوى أو تظلم بشأن هذ
 
بعد اخطارنا بقبول العطاء.   وإل أن يتم إعداد وتوقيع العقد يعتثى هذا العطاء ة ه المناقصف

 لنا. 
ً
 ملزما

ً
 عقدا

 ......................................... ....................... .................................  اسم المخول بالتوقيع والصفة: 

 ........................................................................... ......................     الختم: 

 

ي المكان المشار إليه أعاله أو 
 

ي تقديم تخفيض لقيمة العطاء فيجب أن يتم تعبئته ف
 

مالحظة: إذا كان هناك رغبة ف
يطة  ي الموعد المحدد وقبل فتح اول مظروف تقديم مذكرة مستقلة بالتخفيض شر

 
تقديم ذلك مع مظروف العطاء ف

ي محض  الفتح ما لم يعتد بأي تخفيض غير 
 

وإشعار لجنة فتح العطاءات أثناء جلسة الفتح بوجود التخفيض إلثباته ف
ي سجل فتح المظاريف. 

 
 مثبت ف

 

 


