
  

 منظمة بالن العالمية - السودان

 المكتب القطري

 توريد وتركيب مكاتبإعالن عطاء 
 لمكتب المنظمة بالخرطوم

 

وردين  في تقديم عروض فنية ومالية من ممنظمة بالن العالمية - السودان ترغب
 التقديم  وفقاَ للشروط والمواصفات لتنفيذ العطاء كما موضح أعاله. وشركات 

 ومستندات العطاء والتي سيبدأ تسليمها للراغبين اعتباراَ من يوم ةالمحددة بكراس
 26  هو يوموردينعلى أن يكون أخر يوم الستالم عطاءات الم  .10/04/2019

 كراسة العطاء والمواصفات والشروط العامة علىيمكن الحصول  ، 04/2019/
�الخرطوم،الخرطوم شرق ,   السودان –منظمة بالن العالمية والخاصة من مكتب 

 أثناء ساعات العمل الرسمية. (4) , برج النیل, الطابق رقم 63االمتداد, شارع 

 يراعى عند تقديم العطاء الشروط التالية: )1
a.  إرفاق شهادة خلو طرف من الضرائب 
b.ارفاق شهادة تسجيل لدي إدارة القيمة المضافة 
c. إرفاق شهادة تسجيل الشركة أواسم العمل  
d. مستندات العطاء.علىوضع الدمغة القانونية  
e.  علي الشركة الراغبة زيارة موقع المكتب واخذ مساحات المكاتب والقيام

بالقياسات الفنية المطلوبة واجراء اي مسح فني مطلوب قبل التقديم وايجاد 
 الرد عن اي استفسارات.

f.  يجب إبراز شهادة مقدرة مالية معتمدة من البنك الذي يتعامل معه مقدم العطاء
 .سارية المفعول

 



) ونماذج من األعمال Company profileعلي مقدم العطاء إرفاق سيرته الذاتية ( .2
. حسب التفاصيل  والصور بالمستندات المؤيدةمدعومةالمشابهة التي قام بتنفيذها 

 مع إثبات مقدرته المالية لإلفاء بإلتزاماته بخصوص تنفيذ بمستندات العطاء. الواردة 
 العقد حسب المطلوبات الواردة بكراسة العطاء.

 او فيديو الجالس حسب عدد 3Dعلي مقدم العطاء تقديم نماذج مختلفة حديثة  .3
 موظفي منظمة بالن العالمية وايضا نمازج تم تنفيذها في اماكن مختلفة 

علي مقدم العطاء توريد نماذج مقترحات للمسات جمالية حديثة لمكتب في شكل  .4
 فيديوهات وارسال نمازج جمالية تم تنفيذها من قبل ان امكن.

علي الشركة الراغبة تقديم مقترحات الثاث مكتبي دواليب ,ترابيز وكراسي ذو جودة  .5
 عالية ومدعومة بصور

علي مقدم العطاء تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ لعملية التصميم ترتيب الجلوس وتوفير  .6
 االثاث المكتبي

 من مورد او الشركةتسلم العطاءات في مظاريف مختومة بالشمع األحمر وختم ال .7
أعاله  بالعنوان المذكور منظمة بالن العالمية السودان بمكتب ونسختين ورقيتينأصل 

 . ظهراَ  الساعة الثانية عشر26/04/2019وذلك في موعد اقصاه يوم 
 اإلعالن.هناك شروط أخري مضمنة في كراسة العطاء تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذا  .8
 على:لمزيد من المعلومات يرجي االتصال  .9

  منظمة بالن العالمية السودان
 بالن العالمية السودان      
 برج النيل       
 الطابق الرابع       
 20 بناية رقم 10مربع       
  الخرطوم شرق63االمتداد/ شارع       
  السودان .528صندوق بريد        
  الخرطوم السودان.0183231906 /0183231905هاتف :      
    Sudan.Procurment@plan-international.org  بريدالكترونى:  

 

آخر. بقبول أقل أو أي عطاء ة غير مقيدمنظمة بالن العالمية السودان  


