
  

 
 

 

15/1/2022 التاريخ:  
 

 AMQF-PP-2022-01 رقم: عطاء
 

 سنوية  أسعار عروض  استدراج الموضوع:
 

عمال  أ   خدمات  لتقديم  سنوية  أسعار  عروضاستدراج  في    القطان  المحسن  عبد  مؤسسة  ترغب  أعاله،  الموضوعلى  إ  باإلشارة 
في المشاركة في   الراغبة  المختصة الشركات على  .هللا الطيرة/رام النسائية، النهضة شارع 27 في الكائن مبناها في إنشائية

 : يلي ما مراعاةمع  ،المرفقة والمخططات الكميات جدول  حسب األعمال، هذه  على  سعر عرض تقديمالعطاء، 
 

 األقل.  على  إنشاء ثالثة درجة المقاولين اتحاد  لدى مصنفة المتقدمة الشركات تكون  أن •
  العرض  على  بناء  والتقييم العروض  دراسةتم تس  حيث المختوم، بالظرف منفصلين  وفني مالي عرض تقديم يتم أن •

 المناسب.  العرض الختيار والمالي  الفني
 الالزمة.   والعمالة والمهندسين ددوالع   والمواد  المعدات لجميع شامالا  السعر  عرض يكون  أن •
 بنكية  كفالة  عن  عبارة  وهي  سنة،  لمدة  صالحة   المقدم   العرض  قيمة  من  % 5  بقيمة  للعطاء  دخول   كفالة   إرفاق •

 ذلك.  غير يقبل وال  قة،مصد  
  وعند   العطاء،  ترسية  عملية   تتم  أن  بعد  ،العطاء  إجمالي  من   %10  بقيمة  التنفيذ  حسن  كفالة  تقديم  العطاء  يشمل  أن •

 االتفاقية.  توقيع
 التسليم.   تاريخ من عام لمدة العطاء  إجمالي من %5 بقيمة صيانة كفالة تقديم العطاء يشمل أن •
 الضرائب. أنواع وجميع المضافة القيمة لضريبة  وشاملة بالدوالر األسعار •
 الواقع.  أرض  على المنفذ حسب  الكيل إعادة إلى الكميات تخضع •
 المهندس  قبل  من  العتمادها  وذلك  العمل،  بدء  قبل  (Shop Drawings)  تنفيذية  مخططات  بتقديم  المقاول  يقوم  أن •

 النهائية.  الدفعة طلب تقديم وقبل االنتهاء  عند  (As Built Drawings) المنفذ حسب ومخططات ،المشرف
 المراسالت. في واإلنجليزية العربية اللغتين اعتماد •
 العطاء.  وثائق من كجزء )الفيديك(، الموحد المقاول وعقد  األشغال، بوزارة الخاصة الفنية المواصفات اعتماد سيتم •
 المؤسسة.  حاجة حسب اختيارية بنود هي الكميات جدول في الموجودة البنود •
 الموعد.  انتهاء بعد األفرادالشركات/ من مقدمة عروض  أية  قبول يتم لن •
 المفعول. سارية  مصدر خصم وشهادة ضريبية فواتير بموجب العطاء عليها يرسو التي للجهة الدفع يتم •
 .األسباب توضيح دون ه  ؤ إلغا أو العطاء  تجزئة لها ويحق األسعار، أقل  بقبول ملزمة غير المؤسسة •
 . 2022/ 12/ 31 وحتى االتفاقية توقيع تاريخ من التنفيذ مدة •



  

 
 

 

 .العقد توقيع تاريخ من سنة  لغاية صالحة األسعار تكون  أن •
 

 s.baker@qattanfoundation.org التالي: اإللكتروني البريد  على  التواصل يمكنكم ستفسارات،اال من لمزيد
 

 ....................................................................  المقاول  اسم

 ....................................................................  التوقيع 

 ....................................................................  التاريخ 

 ....................................................................  الخليوي  الهاتف رقم

 ................................................................... . اإللكتروني  البريد
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