
 

 طلب عرض اسعار  

 

", الذي تنفذه جمعية عكارنا بدعم من جمعية مرسي كور, يركز على مساعدة المراهقين من المجتمع الشباب من اجل الغد" 

المضيف والالجئين في المناطق المستهدفة في جبل البداوي لمواجهة العديد من الضغوطات . ان القرارات التي يتخذونها االن 

من الضروري تزويد المراهقين باالدوات الالزمة الصدار حكم سيكون لها تأثير عميق طويل االجل على حياتهم , وبالتالي ف

 " الى تحقيق ما يلي:ويهدف "الشباب من اجل الغد  .سليم من اجل الحصول على مستقبل صحي ومنتج 

 تحسين الرفاه النفسي و االجتماعي و العاطفي لليافعين .

من خالل تعزيز المهارات التقنية و زيادة الوعي عداد للدخول الى القوى العاملة تالمراهقون والشباب هم افضل اس ➢

 بواقع سوق العمل .

 العمل معا لتعزيز حماية و مصالح المراهقين و الشباب. ➢

 تعزيز قدرة المجتمع المدني من القدرة على تلبية احتياجات الشباب. ➢

جبل البداوي بالقرب من مجمع -زيحتاج الشباب الى النقل من منازلهم)البداوي والمناطق المحيطة بها ( الى موقع المرك

 صواري .باالضافة الى ذلك,الحاجة الى الحافالت كوسيلة للنقل النجاز الفعاليات المجتمعية و مشاريع المناصرة.

 

 .4شخص عدد  14باص )فان( ل  :المطلوب 

 

 يجب على الحافلة ان تكون:

 شخص. 14تسع ل تفان  •

 ضد الغير .خاص  و تأمين   حاصلة على تأمين الزامي شامل •

 لغاية تاريخه. ميكانيك مدفوع •

 .)الزامي( مكيفة •

 مطفئة حريق. •

 حزام االمان لكل مقعد. •

 صندوق اسعافات اولية. •

 توقف متكرر(.) انتبه عبارة الفتة تحمل  •

 ت.النظافة ...(فرام,انارة,االشاراقانونية,) االهلية الكاملة للمركبة •

 .)الزامي(بنزين •

 .الباص او السائق المتوافق عليه من دون الرجوع الى ادارة عكارنا واال يعتبر العقد فاسخاال يستطيع ان يتم تغيير  •

 .ال يمكن ترك العمل الي سائق اال بعد تأمين سائق بديال له •

 



 

 

 

 : المستندات التي يتوجب ارفاقها

 صاحب الباص و السائق . لكل من  صورة عن الهوية -1

 الباص.تسجيل القانونية ل وراقالصورة عن ا -2

 الباص. ملكية صورة عن دفتر -3

 صورة عن دفتر القيادة  للسائق / عمومي و خاص. -4

 .(. % من المبلغ )ضريبة غير المقيمين 7.5في حال عدم وجود رقم مالي سيتم خصم  شهادة تسجيل )الرقم المالي( -5

 .اذا وجد ويأخذ ذلك بعين االعتبار اإلذاعة التجارية / السجل التجاري -6

حول "سياسة حماية الطفل " مع وجود الختم واالمضاء المشاركة في ورش تدريب رسالة تتضمن الموافقة على  -7

 عليها.

 

عند تقديم هذا  .في حال االختيار,على سائق الحافلة ان يخوض تدؤيب سياسة حماية الطفل ) الزامي( ➢

 العرض بعين االعتبار. في حال عدم الموافقة ,ال يؤخذ العرض سيعتبر هذا الشرط موافق عليه.
 

 يجب على سائق الحافلة االلتزام بما يلي:

 التعامل في جميع االوقات باالحترام. •

 اعتبار اليافعين كافراد ايجابين ولديهم احتياجات وحقوق محددة والمساهمة في تقديمها. •

المتبادلين.احترام وجهات نظرهم واخذها على العمل معهم بروح من التعاون والشراكة القائمة على الثقة واالحترام  •

 محمل الجد.

 القيادة ببطء و امان و عدم استعمال الهاتف اثناء القيادة. •

 االلتزام بخريطة الشارع المحددة من قبل مدير ومساعدة المركز لجمع الشباب. •

 التأكد من وجود مدرب واحد على االقل في الحافلة قبل االنطالق من او الى المركز. •

 التأكد من ان جميع اليافعين في امكانهم عند تحرك الحافلة. •

 االلتزام باالوقات المحددة لنقل الطالب. •

 عدم استعمال العنف اللفظي او الجسدي مع اليافعيين. •

 : تحدد عدد النقالت الحقا.مالحظة

 مساءا. 003::  الساعة  92/80/8201الرجاء ارسال عرض االسعار قبل تاريخ 

  71-591120 هاتف: .قرب مجمع صواري طابق ارضي –مركز بصمة  -جمعية عكارنا -جبل البداوي  –طرابلس : لعنوانا

عند تقديم الطلبات يجب فصل االوراق والمستندات الرسمية والقانونية بمغلف منفصل عن المغلف الذي :  شروط تقديم الطلب

في مغلف واحد ,على ان تكون المغلفات مغلقة بأحكام وال تحمل يحتوي على المواصفات التقنية والتسعيرة .ووضع المغلفين 

 .اي اشارة عن صاحب الطلب



 المواصفات التقنية التي سيتم التقييم على اساسها:

 شخص. 14فان تتسع ل  •

 

 و تأمين  خاص ضد الغير .  حاصلة على تأمين الزامي شامل •
 

 ميكانيك مدفوع. •
 

 .)الزامي( مكيفة •
 

 مطفئة حريق. •
 

 حزام االمان لكل مقعد. •
 

 صندوق اسعافات اولية. •
 

 الفتة تحمل عبارة ) انتبه توقف متكرر(. •
 

 ...( بنزين,فرام,انارة,االشارات.النظافةقانونية,االهلية الكاملة للمركبة ) •
 

 

 رفاقها :ااالوراق الملزم  

 صورة عن الهوية لكل من  صاحب الباص و السائق . •
 

 القانونية لتسجيل الباص.صورة عن االوراق  •
 

 صورة عن دفتر ملكية الباص. •
 

 صورة عن دفتر القيادة  للسائق / عمومي و خاص. •
 

 (. % من المبلغ )ضريبة غير المقيمين 7.5شهادة تسجيل )الرقم المالي( في حال عدم وجود رقم مالي سيتم خصم  •

 االعتبار. اذا وجد ويأخذ ذلك بعين اإلذاعة التجارية / السجل التجاري •
 

رسالة تتضمن الموافقة على اخذ التدريب لسائقين الباصات حول "سياسة حماية الطفل " مع وجود الختم واالمضاء  •
 عليها.

 

بعد االتفاق بين جمعية عكارنا وصاحب الباصات )الرابح( بعد فتح المناقصات ,يجب على صاحب الباصات تقديم  •
 (.)الزامي  صات الى ادارة عكارناصورة عن العقود بينه وبين سائقي البا

 

.      عندما ال تتوفر احد الشروط اعاله ال تقبل المناقصة وال تأخذ بعين االعتبار  
 


