وزارج الشؤون االجتماعٍح
الصىدوق الىطىً للضمان االجتماعً

إعالن طلة عروض عدد 2017/ 00
أشغال تجدٌد شثكتً التكٍٍف المركسي والتجهٍس الصحً تالمثىى الكائه ب  ،8وهج تٍروخ-تىوص.

 -1مىضىع طلة العروض:
ٌؼتضَ اٌصٕذٚق اٌٛغًٕ ٌٍعّاْ االجتّاػً إجشاء غٍة ػشٚض إلٔجاص أشغاي تجذٌذ شثىتً اٌتىٍٍف
اٌّشوضي ٚاٌتجٍٙض اٌصحً تاٌّثٕى اٌتاتغ ٌٍصٕذٚق ٚاٌىائٓ تــ ٙٔ ،8ج تٍشٚخ-تٔٛظ.

 -2ضحة ملف طلة العروض:
ٌّىٓ ٌٍّما ٌٍٓٚاٌشاغثٍٓ فً اٌّشاسوح ٚاٌّصادق ػٍٍ ِٓ ُٙغشف ٚصاسج اٌتجٍٙض تإٌغثح ٌٕشاغ تٕاء
اختصاص عٛائً ب  3صٕف  4أ ٚأوثش ،االتصاي تئداسج اٌثٕاءاخ ٚاٌتجٍٙضاخ ٌٍصٕذٚق اٌٛغًٕ ٌٍعّاْ
االجتّاػً اٌىائٓ ِمش٘ا تـ ِ 02ىشس شاسع اٌٛالٌاخ اٌّتحذج األِشٌىٍح – تٔٛظ اٌطاتك اٌثأً ِىتة ػذد 020
ٌٍحصٛي ػٍى ٍِف غٍة اٌؼشٚض ِماتً دفغ ِثٍغ لذسٖ  52دٌٕاسا.

 -3طرٌقح تقدٌم العروض:
ٌتؼٍٓ تمذٌُ اٌؼشٚض غثما ٌّمتعٍاخ اٌفصً اٌغاتغ ِٓ وشاط ششٚغ غٍة اٌؼشٚض ،حغة اإلجشاءاخ
اٌتاٌٍح:
أ -الىثائك اإلدارٌح:
تتى ْٛاٌٛثائك اإلداسٌح ٚجٛتا ِٓ:
 -1ظّاْ تٕىً ٚلتً تمٍّح  8222دٌٕاس (ٍِحك ػذد .)7
 -0تطالح إسشاداخ ػاِح حٛي اٌّماٚي اٌّشاسن (ٍِحك ػذد .)1
 -3اٌتضاَ تئتشاَ ػمذ تأٍِٓ (ٍِحك ػذد .)0
 -4شٙادج أخشاغ فً ٔظاَ ٌٍعّاْ االجتّاػً (ٔغخح ِطاتمح ٌألصً).
ٔ -5ظٍش ِٓ اٌغجً اٌتجاسي.
 -6شٙادج فً اٌٛظؼٍح اٌجثائٍح ٌٍؼاسض صاٌحح إٌى آخش أجً ٌمثٛي اٌؼشٚض (أصً أٔ ٚغخح ِطاتمح
ٌألصً).
 -7تصشٌح ػٍى اٌششف تؼذَ اٌتأثٍش ػٍى عٍش إٌّافغح (ٍِحك ػذد .)3
ٔ -8غخح ِطاتمح ٌألصً ِٓ شٙادج تؼاغً إٌّٙح فً اختصاص اٌغٛائً (ب  3صٕف  4أ ٚأوثش)
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وشاط ششٚغ غٍة اٌؼشٚض ِؤشش ػٍى جٍّغ صفحاتٗ ِّٚعى ِٚخت َٛتصفحتٗ األخٍشج.
وشاط اٌششٚغ اإلداسٌح اٌخاصح ِؤشش ػٍى جٍّغ صفحاتٗ ِّٚعى ِٚخت َٛتصفحتٗ األخٍشج.
وشاط اٌششٚغ اٌفٍٕح اٌخاصح ِؤشش ػٍى جٍّغ صفحاتٗ ِّٚعى ِٚخت َٛتصفحتٗ األخٍشج.
تؼٍٍٓ ِمش (ٍِحك ػذد .)11

ب -العرض الفىً (الظرف أ):
ٌتى ْٛاٌؼشض اٌفًٕ ٚجٛتا ِٓ اٌٛثائك اٌتاٌٍح:
 -1لائّح فً أعّاء أػٛاْ اٌتأغٍش اٌزٌٓ عٍتُ تؼٍٍٕ ُٙتاٌحعٍشج ِشفمح تاٌّؤٌذاخ إٌّصٛص ػٍٍٙا
تاٌفصً  ِٓ 11وشاط ششٚغ غٍة اٌؼشٚض (ٍِحك ػذد .)4
 -0لائّح اٌّشاجغ ِشفمح تاٌٛثائك اٌّثثتح إٌّصٛص ػٍٍٙا تاٌفصً  ِٓ 11وشاط ششٚغ غٍة
اٌؼشٚض (ٍِحك ػذد .)6
 -3تطالاخ اإلجاتح ػٍى اٌّتطٍثاخ اٌفٍٕح اٌّتؼٍمح تاٌتجٍٙضاخ اٌّضِغ تشوٍض٘ا ِشفمح تاٌٛثائك اٌّثثتح
إٌّصٛص ػٍٍٙا تاٌفصً  ِٓ 11وشاط ششٚغ غٍة اٌؼشٚض (ٍِحك ػذد .)5
خ -العرض المالً (الظرف ب):
ٌجة أْ ٌحتٛي اٌؼشض اٌّاًٌ ػٍى اٌٛثائك اٌتاٌٍح:
 ٚثٍمح اٌتؼٙذ ِؤسخح ِّٚعاج ِٚختِٛح. جذٚي األعؼاس اٌتمذٌشي ِؼّش ِٓ لثً اٌّشاسن تاألسلاَ ٚاألحشف ِٚؤشش ػٍى جٍّغ صفحاتِٗٚؤسخ ِّٚعً ِٚخت َٛتاٌصفحح األخٍشج.
 جذٚي تفصًٍ األثّاْ (ٍِحك ػذد .)10ٌٛظغ وً ِٓ اٌظشف (أ)  ٚاٌظشف (ب)  ٚاٌٛثائك اإلداسٌح  ٚاٌعّاْ اٌثٕىً اٌٛلتً فً ظشف خاسجً
ِغٍك ٌحًّ ِٓ فٛق  ٚػٍى اٌٍغاس ػثاسج " ال ٌفتح طلة عروض عدد  2017/00أشغال تجدٌد شثكتً التكٍٍف
المركسي و التجهٍس الصحً تالمثىى الكائه تـ  ،8وهج تٍروخ-تىوص الثلفدٌر"
ٌشعً اٌؼشض ػٓ غشٌك اٌثشٌذ ِعّ ْٛاٌٛصٛي أ ٚػٓ غشٌك اٌثشٌذ اٌغشٌغ أٌ ٚغٍُ ِثاششج ِماتً ٚصً
إٌذاع إٌى ِىتة اٌعثػ اٌّشوضي ٌٍصٕذٚق تاعُ اٌغٍذ اٌشئٍظ اٌّذٌش اٌؼاَ ٌٍصٕذٚق اٌٛغًٕ ٌٍعّاْ االجتّاػً
 49شاسع اٌطٍة اٌٍّٙشي  1220تٔٛظ.
حذد آخش أجً ٌمثٛي اٌؼشٚض ٌٍ َٛالجمعح  00ماي  2017على الطاعح مىتصف الىهار(شٌٚ )12مغ
االػتّاد فً رٌه ػٍى ختُ ِىتة اٌعثػ اٌّشوضي ٌٍصٕذٚق.
ٌتُ فتح اٌظشٚف اٌّحتٌٛح ػٍى اٌؼشٚض اٌفٍٕح  ٚاٌّاٌٍح فً جٍغح ٚحٍذج ٚػٍٍٕح تاٌّمش االجتّاػً ٌٍصٕذٚق
اٌٛغًٕ ٌٍعّاْ االجتّاػً اٌىائٓ تـ ـ 49شاسع اٌطٍة اٌٍّٙشي اٌطاتك اٌثاٌث – تٔٛظ اٌثٍفذٌش.
ٚرٌه ٌ َٛالجمعح  00ماي 2017ػٍى اٌغاػح الثالثح تعد السوال(ش. )10
ٌثمى اٌؼاسظٍِ ْٛضٍِٓ تؼشٚظٌّ ُٙذج ٌِٛ 92ا اتتذاء ِٓ اٌٍ َٛاٌّٛاًٌ َخش أجً ٌمثٛي اٌؼشٚض.
ٌمغ سفط وً ػشض ال ٌحتٛي ػٍى اٌعّاْ اٌثٕىً اٌٛلتً أِ ٚخاٌف ٌٍّمتعٍاخ اٌّزوٛسج أػالٖ أٚ ٚاسد
تؼذ األجً اٌّحذد ٌمثٛي اٌؼشٚض.

