
 م2025( لسنة 2إعالن املناقصة رقم )
 م2025( لعام  2تعلن المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي  عن رغبتها في إنزال المناقصة العامة  رقم ) 

 كالتالي: مجموعات  (8)والمكونة من  مواد خاملتوريد /  
 قيمة الوثيقة صالحية الضمان مبلغ الضمان اسم الصنف المجموعة

 دوالر 0631 بليتات طباعة وملحقاتها األولى

 يوما   021
 

 لاير210111

 دوالر 021 )فرز الوان(عية مسطح احبار طبا الثانية

 دوالر 0541 احبار طباعية دائري الثالثة

 دوالر 0601 قماش تنظيف الرابعة

 دوالر 031 اسالك تدبيس الخامسة

 دوالر 2141 أشرطة تربيط السادسة

 دوالر 681 لصقات متنوعة السابعة

 دوالر 2481 افالم فرز  الثامنة

  أمام كل مجموعة  أو شيك مقبول الدفع أو المجموعة الواحدة وبحسب الضمانات البنكية الثمانيحق للمتقدم التقدم في المجموعات
 ( يومًا من تاريخ فتح المظاريف.220صالحة لمدة )

 )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  عشرون( لاير 200000لشراء واستالم وثائق المناقصة نظير مبلغ وقدرة )
 : م  22/2/2025أخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ 

  يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى العنوان المذكور ومكتوب عليه اسم الجهة والمشروع ورقم المناقصة
 -واسم مقدم العطاء وفي طيه الوثائق التالية :

 ضمان بنكي غير مشروط حسب ما هو موضح أمام كل مجموعة. (2

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

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

 شهادة التسجيل ألغراض الضريبة على المبيعات سارية المفعول (6

 لإلرجاع(مجانية وغير قابلة ) العينات حسب جدول الكميات الموضح فيه الكميات المطلوبة للفحص (7

   م3/2/2025( الموافق:الثالثاء( من يوم )الحادية عشرة  ظهراوفتح المظاريف هو الساعة ) أخر موعد الستالم العطاءات* 
 ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم إعادتها مغلقة  . 
  ومختومسيتم فتح المظاريف بصالة االجتماعات في مقر المؤسسة بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع *

( يوماًا مان 25)وذلك خالل الدوام الرسمي للفترةعلى وثائق المناقصة قبل شراءها  االطالع*يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصة 
 تاريخ نشر اول إعالن.

 


