جلنة املناقصات واملزايدات
الشروط العامة لالشرتاك يف املناقصة

 .1على املتناقص أن يكون مشتغالً ابلنشاط ومرخصاً له  ،وأن يقدم بعرضه شهادة تثبت ذلك .
 .2على املتناقص أن يكون على علم أبن ما يقدمه من عرض سعر ملزم به حىت اتريخ االنتهاء من مدة
سراين العرض.
 .3أال تقل مدة سراين العرض املقدم عن  90يوماً من اتريخ اإلقفال.
 .4األسعار ابلرايل القطري وال تشمل أي ضريبة انجتة عن أعمال التوريد (فاتورة صفرية).
 .5يلتزم املتناقص خبتم وتوقيع كل صفحة من صفحات العرض.
 .6يتم تقدمي العروض ضمن مغلفني مغلقني ،األول حيتوي على العرض الفين  ،والثاين حيتوي على
العرض املايل .
 .7على املتناقص أن يرفق بعرضه املايل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق صادر من أحد البنوك
العاملة يف دولة قطر بنسبة  %10من قيمة العرض  ،على أن تكون سارية املفعول ملدة  90يوماً
من اتريخ اإلقفال وقابلة للتجديد.
 .8على املتناقص الذي رست عليه املناقصة أن يستبدل التأمني املؤقت املشار إليه يف البند السابق
بضمان بنكي جديد مبا نسبته  %10من إمجايل قيمة العقد وذلك خالل أسبوع من اتريخ إبالغه
رمسياً ابلرتسية شريطة أن يكون الضمان املشار إليه ساري املفعول ملدة  90يوماً بعد اتريخ انتهاء
مدة الضمان أو العقد ،وقابل للتجديد.
 .9على من ترسو عليه املناقصة التوقيع على عقد مع اهلالل األمحر القطري خالل أسبوع من إعالن
النتيجة.
 .10يف حال ختلف املتناقص عن االلتزام بتنفيذ التزاماته املتفق عليها يف العقد فإن للهالل األمحر القطري
احلق املطلق يف استخدام الكفالة البنكية املقدمة منه .
.11يلتزم املتناقص ابلتوقيع على الشروط واملواصفات املذكورة أعاله وأن يرفقها مع العرض.
 .12اهلالل األمحر القطري ليس ملزماً بقبول أرخص العروض أو أي عرض آخر وبدون إبداء األسباب.
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.13الدفعات املالية للمشروع موضوع املناقصة يتم االتفاق عليها ابلعقد املربم بعد إمتام الرتسية .
.14لن ينظر يف أي عرض يتم تقدميه غري مستوف للشروط املذكورة.
 .15لن يتم قبول أي عرض يقدم بعد املوعد احملدد لتقدمي العروض.
 .16املواصفات الفنية والشروط اخلاصة املرفقة بعرض السعر جزء ال يتجزأ من هذه الشروط ويلغى أي
شرط يتعارض معها.
.17الشروط الواردة ابإلعالن جزء ال يتجزأ من هذه الشروط.
لالستفسارات الفنية الرجاء التواصل خطيا مع جلنة املناقصات واملرسالت عرب الربيد االلكرتوين:
tenders@qrcs.org.qa
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