
   القسم األول: اإلعالن     طن ورق طباعي منوع  1000( لتوريد 5/2015 رقم) العامة للمناقصةالوثائق النمطية للتوريدات العادية             

 م2015( لسنة 5إعالن املناقصة رقم )
 م2015( لعام  5رقم ) رغبتها في إنزال المناقصة العامةتعلن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي  عن 

 كالتالي: مجموعتينطن متري صافي( والمكونة من  1000كمية ) منوعلتوريد / ورق طباعي 

 مبلغ الضمان الكمية اسم الصنف
صالحية 
 الضمان

 قيمة الوثيقة

 جرام(70سم )100مقاس  ورق طباعي رول ابيض 
طن متري  900

 صافي
22,000 

 دوالر
 

يوما  90
من تاريخ 

فتح 
 المظاريف

جرام مقاس  190بريف كارد ابيض ورق طباعي  لاير 30,000
72x102 سم 

طن متري  100
 صافي

 دوالر 2600

 )مصدر التمويل : ذاتي ) من موازنة المؤسسة 

 -على الراغبين المشاركة في هذه المناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي :
  طريق المطار جوار مدرسة الشهيد الكبسي  –المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الجراف

 ال يرد. لايرألف  ثالثون( لاير 30.000) م وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدرهلشراء واستال

  : يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم م  5/4/2015أخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ
إلى العنوان المذكور ومكتوب عليه اسم الجهة والمشروع ورقم المناقصة  بالشمع األحمر

 -واسم مقدم العطاء وفي طيه الوثائق التالية :
 حسب ما هو موضح أمام كل مجموعة.ضمان بنكي غير مشروط  (1

 بطاقة تأمينية سارية المفعول(  3   بطاقة ضريبية سارية المفعول  (2

 بطاقة زكوية سارية المفعول ( 5       المفعول  سجل تجاري ساري (4

 شهادة التسجيل ألغراض الضريبة على المبيعات سارية المفعول (6

على الشركات االجنبية تقديم الوثائق القانونية المشار اليها آنفًا الصادرة من البلدان  (7
 التي تنتمي اليها تلك الشركات او ما يعادلها وتعفى من البطاقة الزكوية.

 م8/4/2015( الموافق:االربعاء( من يوم )الحادية عشر ظهراأخر موعد الستالم العطاءات وفتح المظاريف هو الساعة )  *
 يتم إعادتها مغلقة  .سولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد و 

سيتم فتح المظاريف بصالة االجتماعات في مقر المؤسسة بحضور أصحاب العطاءات أو *
 بتفويض رسمي موقع ومختوممن يمثلهم 

ها طالع على وثائق المناقصة قبل شراءالمناقصة اإل يمكن للراغبين في المشاركة في هذه*
إعالن.تاريخ نشر اول ( يومًا من 25وذلك خالل الدوام الرسمي للفترة  )
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