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تعـلن جـمـعيـة ايـادي الرحـمـة االنـسانـيـة عن اجراء مـنـاقـصة جتـهـيز كـارتـات (اسـيا سـيل) تـابـعة لـلـمفـوضـية
السامـية لـشؤون الالجئـ على ان يتم الـتجـهيز والـدفع بشكـل دفعات وتـكون الدفـعة االولى عدد (475) كارت
طـلوب جتهيـزها كل شهر (158) كارت فنة (10) االف ديـنار وبعـد جتهيز الـدفعة االولى يـكون عدد الكـارتات ا
شاركة تـقد العطاء ـطلوب هو (949) كارت فعـلى الراغبـ في ا فئة (10) االف دينـار علما ان الـعدد الكلي ا
ــانــيـة هــاتف ــســبح خــلف الــســفــارة اال بــخــتم الــشــركــة في مــقــر اجلـمــعــيــة الــكــائن في الــكــرادة تــقــاطع ا
ناقصة (07817359194) ويقدم العطـاء في ظرف مغلق ومخـتوم عليه اسم اجلهـة واسم مقدم العطـاء ورقم ا

ويحوي ظرف العطاء الوثائق التالية:
1- شهادة تسجيل الشركة مع البيان التأسيسي للشركة.

فوض او اخملول عنه مع كتاب التخويل. دير ا 2- مستمسكات ا
3- جدول االسعار.

4-  براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.
يل الرسمي للتخاطب اخلاص بالشركة. 5- اال
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فوض للشركة او مخوله. دير ا 1- سيتم الدفع بشكل صك مصرفي وبالدينار العراقي باسم ا
ناقصة نفسها. 2-  ال يحق الي مشارك التقدم باكثر من عطاء في ا

3- تبقى االسعار التي حددها مقدم العطاء ثابتة خالل عملية التنفيذ وغير خاضعة للتعديل.

الية والفنية لتنفيذ العقد. 4- ان يكون لدى مقدم العطاءات االمكانيات ا
5- يجب على مقدم العطاء التوقيع واخلتم على كافة الوثائق كإقرار الكامل كما ورد.

6- علما ان اخر يوم لتقد العطاء هو  2018/9/12 بنهاية الدوام الـرسمي في تمام الساعة الثالثة والنصف
بعد الظهر وسيتم فتح العطاءات في اليوم الثاني من قبل جلنة فتح العروض ليتم اختيار انسب العروض.

(info@mercyhands.org) 7- للمعلومات االتصال على الهاتف (07817359194) او البريد االلكتروني
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ناقصة اسم ورقم ا

جدول االسعار والكميات

عنوان مقدم العطاء

التلفون/ موبايل

يل اال

اسم اخملول بتوقيع العطاء وكتاب تخويله


