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 مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر

 

 

 

 

 

 هؤسست الثىرة للصحافت والطباعت والنشر: اجلهت

 :تىريد: املشروع 

  احبار طابعاث ليسر

 احبار االث تصىير

 اوراق فاكس

 (م2/2015):رقن املناقصت 

 

 

 

 

 



 

 

 الشروط اخلاصت للعقد: القسن اخلاهس 
 ورق فاكسات+ احبار االت تصوٌر + تورٌد احبار طابعات : اسم ورقم المناقصة  من الشروط العامة

 م2/2015: رقم المناقصة

 مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر 1من الشروط العامة البند 

 الدعوة مفتوحة لجمٌع الموردٌن للتقدم بعطاءاتهم للمشاركة فً هذه المناقصة 1من الشروط العامة البند 

 االدارة العامة-  مخازن المؤسسة بصنعاء–مؤسسة الثورة للصحافة  1من الشروط العامة البند 

 ارفاق عٌنات من المواد المطلوب تورٌدها: انواع الفحص 1-8من الشروط العامة البند 

 : التغلٌف  2-9من الشروط العامة البند 

  صنعاءDDPمخازن المؤسسة : الموقع النهائً للتسلٌم  1-10من الشروط العامة البند 

  ٌوما من تارٌخ توقٌع العقد30: فترة التورٌد

 ...................الخدمات التابعة المكملة  1-13من الشروط العامة البند 

 .........................قطع الغٌار  1-14من الشروط العامة البند 

فترة سرٌان ضمان حسن التنفٌذ من بداٌة توقٌع العقد حتى اصدار شهادة  1-15من الشروط العامة البند 

 الفحص والتورٌد

 الفترة المحددة الصالح العٌوب من تارٌخ اخطار المشتري بذلك  3-15من الشروط العامة البند 

 اسبوع من تارٌخ االخطار

 بحسب االتفاق مع صاحب العطاء الفائز (اسلوب الدفع)طرٌقة السداد  1-16من الشروط العامة البند 

 اللاير الٌمنً: عملة الدفع  4-16من الشروط العامة البند 

 :لغة العقد والمراسالت اثناء تنفٌذ العقد 29من الشروط العامة البند 

 اللغة العربٌة

:ٌتم تحدٌد عنوان طرفً العقد)االخطارات  31: من الشروط العامة للعقد  

:عنىاى املشرتي  

 مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر

 ادارة المشترٌات والمخازن

شارع المطار- الجراف- امانة العاصمة  

:عنىاى املىرد  

...................................................................... 

........................................................................ 

....................................................................... 

...................................................................... 

........................................................................ 

ضرائب       - ضرائب االرباح)ٌجب ان ٌكون العرض شامال لجمٌع التكالٌف  1-32من الشروط العامة 

  (التامٌن النقل - الجمارك- المبٌعات

صنعاء- مخازن المؤسسة       DDP  

  

  

  

  

  

 



 

 

الكويت  الصنف م

 املطلىبت

املىقع النهائي  هدة التسلين املىاصفاث

 للتسلين

 يوما من 64A 30  علبه40 حرب طابعت ليسر -1
 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 يوما من 30 1320  علبه30 حرب طابعت ليسر 2

 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 يوما من 29A 30  علبه30 حرب طابعت ليسر -3

 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 يوما من 05A 30  علبه20 حرب طابعت ليسر -4

 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 يوما من 30 3250  علبه30 حرب طابعت ليسر -5

 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 يوما من 30 2260  علبه40 حرب فاكس -6
 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

حرب الت تصىير  -7

 هنيىلتا

 يوما من bizhup 30 195  علب10
 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 C 224 E   علب5 حرب الت تصىير هلىى -8
bizhup 

 يوما من 30
 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 يوما من 30   رول300 ورق فاكس -9
 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 يوما من A 30 80  علبه20 حرب طابعت ليسر 10
 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 يوما من 53A 30  علبه20 حرب طابعت ليسر -11
 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 يوما من 30  ابسون 6190  علبه20 حرب طابعت نقطيت -12
 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 يوما من 30 ابسىى 350   علبه20 حرب طابعت نقطيت 13

 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 

 يوما من 30 2450  علبه10 حرب الت تصىير تىشيبا 14

 تاريخ توقيع العقد

 DDPخمازى املؤسست 



 

 

 

 

 قائوت بياناث العطاء: القسن الثالث 
 م2/2015: رقم المناقصة: تورٌد: اسم ورقم المناقصة  من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات

  :تورٌد االتً 
احبار طابعات لٌزر 
احبار االت تصوٌر 

 اوراق فاكس
 

 تتكون المناقصة من مجموعة واحدة 

 ذاتً: مصدر التموٌل  (1)من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات بند 

 مؤسسة الثورة  للصحافة والطباعة والنشر: اسم المشتري (1-4)من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات البند 

 :عنوان المشتري لطلب االٌضاحات (1-6البند )من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات 
 ادارة المشترٌات والمخازن-  شارع المطار– الجراف –امانة العاصمة 

  ٌوما من تارٌخ اول اعالن20: الفترة المسموح بها لالستٌضاحات

 اللغة العربٌة: لغة العطاء والمراسالت  (1-8البند )من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات 

 : وثائق اخرى مطلوب تقدٌمها مع وثائق العطاء أي (5/هـ  (1-9)من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات 
 عٌنات من المواد المطلوب تورٌدها

 : ..........................التقدم بعطاءات بدٌلة (3-10)من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات

 اللاير الٌمنً  او الدوالر االمرٌكً:  عملة العطاء المسموح التقدم بها  (1-12)من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات 
 اللاير الٌمنً: عملة الدفع التً بموجبها سٌتم الدفع

 تورٌدات سابقة وعقود سابقة: المعاٌٌر االخرى الهلٌة مقدم العطاء د-3-13)من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات 

 ال ٌوجد: سنوات من التشعٌل  (   )مطلوب قطع غٌار لمدة  ب- 3-14من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات 

 الف لاير او شٌك مقبول الدفع 150,000مبلع ضمان العطاء بمبلغ مقطوع  1-15من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات 
 بنفس المبلغ صالح لمدة ثالثون ٌوما بعد صالحٌة العطاء

  ٌوما من تارٌخ استالم العطاء وفتح المظارٌف90فترة صالحٌة العطاء  1-16من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات 

نسخة واحدة باالضافة الى النسخة االصلٌة: عدد النسخ المطلوبة  1-17من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات   
  شارع المطار–الجراف - امانة العاصمة 2-18من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات 

ادارة المشترٌات - االدارة العامة- مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر
 والمخازن

:اخر موعد لتقدٌم العطاء 1-19من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات   
م4/2015 /5الساعة الحادٌة عشرة ٌوم االحد تارٌخ   

:معاٌٌر التقٌٌم االخرى ز-2-26من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات   
............................................فنً   

.............................................مالً   

-26)البند  (ب’أ)من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات من 
3) 

: الموقع النهائً لتسلٌم المواد  
مخازن المؤسسة بصنعاء شامال  ضرائب االرباح وضرائب المبٌعات والجمارك 

 D.D.P   والنقل  والتأمٌن 
                  من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات البند 

(27) 
بحسب القانون والالئحة التنفٌذٌة: غرامة التاخٌر   

:هامش التفضٌل المحلً  (27البند )من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات   

:اسس ومعاٌٌر التاهٌل الالحق 29من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات البند   

 
ٌتم )ٌجب على المورد تدوٌن عنوانه الذي سٌتم التخاطب الٌه من قبل المشتري  1-33من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات البند 

تعبئة البٌانات ادناه من قبل صاحب العطاء المتقدم وعلى مسئولٌته صحة وسالمة 
(البٌانات المدونة  



 

 هىاصفاث االحبار وجدول الكوياث

 املىاصفاث الكويت املطلىبت الصنف م

 64A  علبه40 حرب طابعت ليسر -1

 1320  علبه30 حرب طابعت ليسر -2

 29A  علبه30 حرب طابعت ليسر -3

 05A  علبه20 حرب طابعت ليسر -4

 3250  علبه30 حرب طابعت ليسر -5

 2260  علبه40 حرب فاكس -6

 bizhup 195  علب10 حرب الت تصىير هنيىلتا -7

 C 224 E   علب5 حرب الت تصىير هلىى -8
bizhup 

   رول300 ورق فاكس -9

 A 80  علبه20 حرب طابعت ليسر 10

 53A  علبه20 حرب طابعت ليسر -11

  ابسون 6190  علبه20 حرب طابعت نقطيت -12

 ابسىى 350   علبه20 حرب طابعت نقطيت 13

 2450  علبه10 حرب الت تصىير تىشيبا 14


