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 (8/5102رقـم ) لعطاءادعـوة 

 العام للسكان والمساكنطباعة مطوٌات خاصة بالتعداد اللـوازم المطلوبة : 

تدعو دائرة وتعدٌالته م 0992( لسنة 25( من نظام اللوازم رقم )52ام المادة رقم )كألح استنادا  

 5102لجنة العطاءات الخاصة بمشروع التعداد العام للسكان والمساكن للعام /العامةاالحصاءات 

وفقا  للمواصفات اللوازم المطلوبة أعاله راء ـتقدٌم عروضهم لشلمشاركة فً المناقصٌن المتخصصٌن ل

ٌـوم  ظهرمن لواحدة ( ا0الساعة )هذه الدعوة فً موعد ال ٌتجاوز ـرفقة بموالشروط الخاصة والعامة ال

 م5102/ 52/8الموافق   الخمٌس

 واقبلــوا اإلحتــرام ،،،

               د. قاسم الزعبي      

   رئيس لجنة العطاءات الخاصة
   العامةاالحصاءات مدير عام دائرة 

 

 ةغٌر مسترد دنانٌر(  51 ثمن النسخة )

 المرفـقـــات:
 الفنٌةت االمواصف (0

 الشروط الخاصة  (5

 سند كفالة دخول العطاء (2

 سند كفالة حسن تنفٌذ  (2

 تعهد شخصً  (2

 

  بعد من الوثائق على المناقص التأكد من المرفقات ، والدائرة غٌر مسؤولة عن فقدان أو نقص أي

 .الوثائق اكتمالشراء دعوة العطاء وٌتحمل المناقص مسؤولٌة عدم قٌامه بالتدقٌق والتأكد من 
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 المواصفات الفنية
 

( 1,500,000( لون عدد )4جم ملون ) 111( وزن A4( قياس )1طباعة مطوية حسب العينة املرفقة ) .1
 مطوية. ألف مخسمائةو مليون 

( 1,500,000( لون عدد )4جم ملون ) 111( وزن A4( قياس )2طباعة مطوية حسب العينة املرفقة ) .2
 مطوية. ألف مخسمائةو مليون 
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 الشروط الخاصة
تعتثش ْزِ انششٔط يكًهح نتعهًٛاخ انذخٕل فٙ انعطاء ٔانششٔط انعايح نهتعالذ ٔتكٌٕ نٓا فٙ انتطثٛك لٕج 

انعمذ نششاء انهٕاصو ٔانخذياخ ٔتكٌٕ يهضيح نهًُالصٍٛ ٔنهجُح انعطاءاخ حك استثعاد أ٘ عشض غٛش يهتضو 

 تكم أٔ تأحذ ْزِ انششٔط :

تًٕجثّ  جضء ال ٚتجضأ يٍ ْزا  انصادسجٔتعذٚالتّ ٔانتعهًٛاخ  1993نسُح  32ٚعتثش َظاو انهٕاصو سلى  .1

 .انعطاء

يٍٛ نهذخٕل فٙ انعطاء عهٗ شكم كفانح تُكٛح أٔ شٛك يصذق صادسج / صادس عٍ أٚشفك تانعشٔض ت .2

تاسى %( يٍ لًٛح انعشض اإلجًانٛح أٔ انمًٛح انًحذدج تذعٕج انعطاء 3تُك يحهٙ تُسثح ال تمم عٍ )

ٔحسة انًُٕرج انًشفك ٔسٕف نٍ ُٚظش يذٚش عاو دائشج االحصاءاخ انعايح تاإلضافح نٕظٛفتّ عطٕفح 

 .فٙ أ٘ عشض غٛش يعضص تانتايٍٛ انًطهٕب

ٚعتثش صذٔس لشاس اإلحانح انًثذئٙ ٔإشعاس انًُالص تّ يهضياً نّ إرا كاٌ عشض انًتعٓذ ساس٘ انًفعٕل  .3

 .سشٚاٌ انعشض ٔانكفانحعهٗ أٌ ٚصذس لشاس اإلحانح انُٓائٙ خالل فتشج 

ٚجة ركش انشلى انٕطُٙ نضشٚثتٙ انذخم ٔانضشٚثح انعايح عهٗ انًثٛعاخ ٔاالسى تشكم ٔاضح ٔسلى  .4

 .صُذٔق انثشٚذ ٔسلى انفاكس ٔانٓاتف ٔتحذٚذ انًُطمح ٔانشيض انثشٚذ٘

( نسُح 1ـى )ٚعتثش تمذٚى عشض انًُالص انتضاياً يُّ تأَّ يطهع ٔيتفٓى نجًٛع يٕاد تعهًٛاخ انعطاءاخ سل .5

 .و ٔٔثائك دعٕج انعطاء2008

 .انهٕاصو انًطهٕتح داخم انًٕالع انتٙ تحذدْا دائشج االحصاءاخ انعايحٚتى تسهٛى  .6

تمذو األسعاس تانذُٚاس األسدَٙ يتضًُح انتٕسٚذ ٔانتشكٛة ٔانتشغٛم فٙ انًٕلع انز٘ تحذدِ دائشج  .7

انجًشكٛح ٔانضشٚثح انعايح عهٗ انًثٛعاخ االحصاءاخ انعايح، ٔتحٛث تكٌٕ األسعاس شايهح انشسٕو 

 .ٔانشسٕو ٔانضشائة األخشٖ ٔأٚح عٕائذ حكٕيٛح أٔ غٛش حكٕيٛح

ٔتاسى عطٕفح يذٚش  %( يٍ لًٛح انهٕاصو انًحانح عه10ّٛٚهتضو انًتعٓذ تتمذٚى كفانح ُحسٍ تُفٛز تُسثح ) .8

 .عاو دائشج االحصاءاخ انعايح تاإلضافح نٕظٛفتّ ٔحسة انًُٕرج انًشفك 

 -ٚهتضو انًُالص تاستعًال ًَارج انضًاَاخ / انكفاالخ انًشفمح انتانٛح : .9

a. ًَٕرج سُذ كفانح دخٕل انعطاء. 

b. ًَٕرج سُذ كفانح ُحسٍ تُفٛز. 

c. تعٓذ شخصٙ نضًاٌ سٕء انًصُعٛح. 

ٚهتضو انًُالص تذفع سسٕو انطٕاتع ٔسسٕو انتعٓذ انعذنٙ ٔحسة انُسة أ انمًٛح انًحذدج تاألَظًح  .10

 انساسٚح انًفعٕل ٔلثم تثهغ لشاس االحانح ٔٔفما نهًٓهح انًحذدج نّ فٙ كتاب اشعاس االحانح.ٔانمٕاٍَٛ 

 .2008( نسُح 1( يٍ تعهًٛاخ انعطاءاخ سلى )69، 68تفشض غشايح انتأخٛش ٔفما  ألحكاو انًادتٍٛ ) .11

 ًم.ٚحك نذائشج االحصاءاخ انعايح انغاء انعطاء دٌٔ ركش األسثاب ٔحسة يا تفتضّٛ يصهحح انع .12
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 نماذج يحتاجها المناقص

 العامة االحصاءاتعام دائرة  السيد مدير
للتعليمااااااااااااات والواااااااااااا وط العا ااااااااااااة وال اصااااااااااااة  ( ووفقاااااااااااااً 5102/   8رقاااااااااااا     العطااااااااااااا علاااااااااااا   عااااااااااااوة  بنااااااااااااا ً  

والمواصااااااااااافات الم فقاااااااااااة بااااااااااااا فاااااااااااأونب ضقااااااااااا   ع  اااااااااااب وضوافااااااااااا  علااااااااااا  ض  ضقاااااااااااو  بتور ااااااااااا   ااااااااااا  ضو بعااااااااااا  اللاااااااااااواز  
 .المع و ة باألسعار والو وط والمواصفات المبينة فب ىذا الع ض

     ااااااااااااا      /  اعتبااااااااااااااراً (  و ااااااااااااااً     051   لمااااااااااااا ة   أ   ظااااااااااااا  ىاااااااااااااذا العااااااااااااا ض قا مااااااااااااااً باااااااااااااوإوناااااااااااااب ضلتااااااااااااا    
وضفااااااااااااااااوض ال ااااااااااااااااي                                                  ( بتم ياااااااااااااااا    س ااااااااااااااااتنا /  اااااااااااااااا  تنا فااااااااااااااااب    5102/

 . افة اإلج ا ات والتبليغات المتعلقة باذا الع ض ل ى  ا  تك 

 المفاااوض بالتوقياااع               

 ...................: .......................................... صاااساا  المناق

 اتااا اال اس  صاحب الو  ة : .............................................................. 

 : ..........................................................................................................العناوا  

 ...........................................................................................الب    اإللكت ووب : ......

 خلوي             ( (           ( فا اس                    ىاتاف   ال    الب   ي                 ( (           ب       .ص
 (     ال ق  الض  بب  

 -:  لب جميع الم فقات التب  تكو   ناا ع  ب (الم فقات   ضبي  فيما 
0) 
5) 
2) 
2) 

 -إر ااا ات :

العاااا ض ضو  إجمااااالب%(  اااا  2 (  عاااا ز بتااااأ ي   خااااو     قاااا  عاااا  ة  وصااااور صاااا قاااا   العاااا ض علاااا  و اااا تي   ض -0
 .بالمبلغ المح   ب عوة العطا ، وسوف   تبع  ع ض المناقص الذي    تقي  بذلك

 .ال ا  ة إل  جب ض   عبأ ىذا النموذج بالكا   وض    ف  بالع ض عن  تق  مو  -5
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 البناااااك ...............................................................

  خاو  عطاا ن   فالاة ااس

     باإل افة لوظيفتو العا ة ا حصا ات ا  ة عطوفة      عا  ال ا ة : 
 ا ع :ااالفاا 

  5102:      /     /  ار اااخاالت        

 تار خ ا ستحقاق :        

 رقا  الكفالاة :        

 

  ،اة وبعاتحي

 .................................................. ف ع ..................................... كف  البنك ...........

 ..................................................................................................ناقصال ا ة / الم

 .................................................................(   نار فقط ..........   بمبلغ  

 سار ة المفعو  لغا ة ................................

 (5102/          رق    العطا ل خو   وذلك

ال اص بو ا  
................................................................................................................... 

لتغطااااب  اااا ة ساااا  ا  العاااا ض وباااا فع قيمااااة الكفالااااة إلاااايك  ضو ضي جاااا    ناااااا عناااا  الكفالااااة ساااا  ا   بتم  اااا و تعااااا  البنااااك 
خطيااااة  اااانك ، وذلااااك خاااا   فتاااا ة ساااا  اواا، علماااااً بااااأ  ضي  طالبااااة تاااا   إلاااا  البنااااك  جااااب ض  تكااااو  فااااب ضو ضو   طالبااااة 
   تاا. اوتاا ، وتصبح الكفالة  لغاة بع  استحقاقااقب   وع  
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 البناااااك ...............................................................

 ذا  تنفيان   فالاة ح ااس

     باإل افة لوظيفتو العا ة ا حصا ات ا  ة عطوفة      عا  ال ا ة : 
 ا ع :ااالفاا 

  5102:      /     / ار اااخ االت        

 رقا  الكفالاة :        

  ،اة وبعاتحي

 ......................................... ف ع .......................... كف  البنك ...............................

 .......................................................................ال ا ة / المتعا  ...........................

 (5102           /رق    ب عوة ا ست راج ال اص     (5102وذلك  ماواً لح   تنفيذ ق ار اإلحالة رق             /

 ...........................................................................(   نار فقط    بمبلغ  

 ىاذه الكفالاة غيا   و وطاة وغيا  قابلاة للنقا  وسار ة المفعو  لغا ة ......................................

 

إلااااااايك  ضو ضي جااااااا    نااااااااا عنااااااا  ضو   طالباااااااة خطيااااااااة  تااااااااا فاااااااع قيمتم  ااااااا  سااااااا  ا  ىاااااااذه الكفالاااااااة ضو  تعاااااااا  البناااااااك ب
وذلاااااااااك خااااااااا   فتااااااااا ة ساااااااا  اواا، و  تلغاااااااااا  ىااااااااااذه الكفالااااااااااة خاااااااااا   فتاااااااااا ة سااااااااا  اواا إ  ، بالتم  ااااااااا  ضو الااااااااا فع  اااااااانك 

 بكتااب رسامب  ا   ا  ة ا حصا ات العا اة.

العا ااااة لاااا ى طلباااااا فااااأ  وفااااب حالااااة ت لااااف البنااااك عاااا   فااااع قيمااااة ىااااذه الكفالااااة ضو ضي جاااا    ناااااا لاااا ا  ة ا حصااااا ات 
البناااك  فاااوض  عاااالب  حاااافك البناااك الم  ااا ي بنااااً  علااا  طلاااب عطوفاااة  ااا    عاااا   ا ااا ة ا حصاااا ات العا اااة بقيااا ىا علااا  

 ح ابو الجاري ل ى البنك الم   ي ولح اب ال   نة.
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 حض ة المناقص الك   :

 تحية وبع ،

فيمااااااا بيننااااااا ولضااااااما  وصااااااو   ا تصااااااا تالعا ااااااة ولت اااااااي   ا حصااااااا اتلت اااااااي  إجاااااا ا اتك   ااااااع  ا اااااا ة 
 .الم اس ت فب الوقت المناسب وعل  العنوا  الصحيح

 -ضرجو التك   بتعبئة البياوات التالية :

 الو  ة ضو الم س ة : اس  .0

 صاحاب الو  ة  : اس  .5

 ااوا  :اااناعاال .2

 الااتف             ( الفا س              ( خلوي                   ( .2

التكاااااااااااا   بكتابااااااااااااة المعلو ااااااااااااات ضعاااااااااااا ه ب ااااااااااااط وا ااااااااااااح لت اااااااااااااي  عمليااااااااااااة اإل خااااااااااااا  علاااااااااااا  راجياااااااااااااً 
 .الحاسوب ، وإرفاق ىذا النموذج  ع  فالة ال خو  المق  ة    قبلك 

 
  ا  اً لك  ح   تعاووك ،

 

 الختم والتوقيع
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 (2015/  8رق     العطا  ل ص ع ض 

 -المناقص : أسم

رق  
 الما ة

  ا ياال اع  اإلف

   ناااار    فلاس  

 اإلفا ا ي  عاال 

  اتاااباااة

 ال اع  اإلجمالب

   ناااار        فلاس 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   القيمة اإلجمالية للع ض :

 (   العطا  :  ضو القيمة المذ ورة ب عوة %( 2قيمااة  فالااة ال خااو  بن بااة  

 . عبأ ىاذا النموذج وللجنة الح  بأىما  الع ض فب حالة ع   التقي  بذلك  *  

 اسااا  المناقااص :        

 ال اتاا  والتوقيااع :        


