مؤسسة اآلغا خان (سورية)
AGA KHAN FOUNDATION-SYRIA

التاريخ / 13 :أيلول2022 /
إعالن عن مناقصة
Invitation to Bid
رقم اإلعالن AKF/R2R/001/22 :
الهدف من اإلعالن:
تأمين بذار شعير علفي بلدي أو مستورد
تأمين بذار شعير زراعي بلدي

مقدمة:
مؤسسة اآلغا خان (سورية) هي وكالة تنمية دولية ،تتمثل مهمتها في تطوير وتعزيز الحلول اإلبداعية للمشاكل
التي تعيق التنمية االجتماعية  ،وال سيما في آسيا وشرق أفريقيا .تم إنشاؤها كمؤسسة خاصة غير ربحية بموجب
القانون السويسري  ،ولديها فروع وشركات تابعة مستقلة في  15دولة .مؤسسة اآلغا خان (سورية) هي وكالة
تابعة لشبكة اآلغا خان للتنمية  ،www.AKDN.orgوتعمل بموجب القانون رقم  18لعام .2002عنوان المؤسسة
 :شارع أنس بن مالك – منطقة القادسية – سلمية – حماه – سورية
هاتف  -009638828250 / 009638829676:فاكس  009638829686:العنوان على الشبكة :
www.AKDN.org
 -1موضوع اإلعالن :
تعلن مؤسسة اآلغا خان (سورية) ،إحدى وكاالت شبكة اآلغا خان للتنمية ،عن رغبتها في إجراء مناقصة
عن طريق استدراج عرض فني و مالي ،موضوعها شراء نوعين من بذار الشعير  ،وفق الكميات التالية:
بذار شعير علفي بلدي أو مستورد 230,000 :كجم  ،مئتان و ثالثون ألف كيلو جرام .
بذار شعير زراعي بلدي 158,000 :كجم ،مائة و ثمان و خمسون ألف كيلو جرام .
و التي سيشار إليها في الفقرات التالية بكلمة  :البضاعة.
 -2الوثائق المطلوبة من العارض لقبول العرض :
آ -السجل التجاري للعارض والذي يجب أن يكون صالح خالل فترة العقد.
ب -صورة عن الهوية الشخصية ،للشخص /األشخاص المخولين بالتوقيع وفق ماهو وارد في السجل
التجاري.
ت– ان يقدم إقرار و تعهد بأنه غير محظورمن الدخول في المناقصات أو التعاقد مع أي جهة عامة أو منظمة دولية
أو محجوزا ً على أمواله حجزا ً احتياطيا ً أو حجزا ً تنفيذياً.

ث -تعهد خطي بأن يتوفر في العارض كامل األهلية الحقوقية المطلوبة للتعاقد.
ج -تصريح من العارض بأنه اطلع على محتوى هذا اإلعالن  ،و أنه يقبل بجميع ما ورد فيه.
ح -النماذج االلزامية المرفقة مع هذا اإلعالن.
توضع هذه الوثائق كاملة في مغلف مستقل ،و ترفق مع مغلفات العرض و تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من العرض
مع األخذ بضرورة تقديم كافة الوثائق المطلوبة دون أي نقص ،حيث يمكن رفض العروض التي ال تحوي
كامل الوثائق المطلوبة من دون إخطار العارض المرسل.
 -3معلومات هامة:
أ -بناء على نتائج المناقصة و الميزانية المتوفرة ،قد يتم التعاقد مع العارض الفائز لتوريد كميات أقل أو أكثر
من البضاعة دون تغيير في أي بند آخر أو في السعر ،على أن التتجاوز نسبة التغيير زيادة أو نقصانا ً عن
 %15من الكمية الكاملة موضوع هذا اإلعالن.
ب -سيتم رفض أي كمية من البضاعة مخالفة للمواصفات.
ت -كل التكاليف المتعلقة بالكمية التي يتم رفضها تكون على نفقة المورد ،كما تطبق عليه غرامات مخالفة
الشروط  /المواصفات ،كما هي واردة في العقد.
ث -يجوز تقديم عرض بكمية أقل من الكمية الكلية المطلوبة ،كما يلي:
بذار شعير علفي بلدي أو مستورد أن التقل هذه الكمية عن  100طن .
بذار شعير زراعي بلدي أن التقل هذه الكمية عن  50طن.
ج -في حال التقديم على بذار شعير علفي يجوز للعارض الواحد أن يقدم عرضين منفصلين بالخيارين
المطروحين (بلدي أو مستورد).
ح -تحتفظ مؤسسة اآلغا خان بحق إلغاء نتائج فض العروض أو إلغاء العملية المتعلقة بهذا اإلعالن كاملة.
خ -ال يشكل إصدار هذا اإلعالن أي التزام من قبل مؤسسة اآلغا خان تجاه أي من العارضين ،أو بإحالة العقد.
د -يتحمل العارض كامل التكاليف المترتبة عن التقدم بعرض استجابة لهذا اإلعالن.
ذ -توفر عنوان بريد الكتروني صالح للمراسل.
آخر موعد الستالم العروض هو:
 /25أيلول  2022 /الساعة الثالثة عصراً.
تحتفظ مؤسسة اآلغا خان بحرية اتخاذ قرار تمديد مهلة استالم العروض.
الحصول على أوراق المناقصة:
يرجى من العارضين المهتمين بموضوع المناقصة التفضل بالحصول على دفتر الشروط (نسخة الكترونية)
عن طريق إرسال بريد الكتروني (إيميل) متضمنا ً طلب الحصول على مستندات المناقصة مع ذكر رقم
اإلعالن الموجود أعاله ،إلى العنوان التالي:
Ro.akfsyria@akdn.org
على أن يتضمن البريد المرسل من قبلكم المعلومات التالية:
• اسم الشركة  /العارض
• أرقام التواصل
• اسم مرسل الطلب
يرجى من العارضين المهتمين بموضوع المناقصة و الراغبين بالحصول على نسخة ورقية  ،زيارة قسم
االستقبال في مبنى مؤسسة اآلغا خان الكائن في :
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سورية -حماه -سلمية – مؤسسة اآلغا خان – اوتوستراد حماه – شارع أنس بن مالك  -خلف محطة الوقود
سادكوب – رقم الهاتف 033 8828252 / 8828250 / 8832934 / 8829676 :
على أن يتم ملء االستمارة المخصصة لذلك.
شكرا ً
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