
 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  22/5/2002: التاريخ 

      احملترم وصفي الصواحلة     السيد : عناية 
 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

هتديكم شركتنا حتياهتا ويسرنا أن نرفق لكم مع رسالتنا هذه مناقصة خاصة بتجهيز مـواد           
) البصـرة   ( ات البتروكيماويه   كيماوية ملعاجلة املياه وهي خاصة بالشركة العامة للصناع       

واجملهز املعتمد هلذه املواد هي شركة نالكو اإليطالية وبناء على توجيهات السيد املدير العام              
لشركة املناقب إرسال هذه املناقصة لكم ملعرفة إمكانية العمل عليها من قبلكم مع العلـم               

 .كرت مع الطلبية بان التعليمات اخلاصة بتوريد مواد مكافئة إلنتاج نالكو قد ذ
الشروط املعمول هبا هنا على هذه      ) األردن  ( فتح اعتماد يف عمان     / نقدي  : طريقة الدفع   

 : الطريقة هي  كما يلي 
تذكر يف العطاء املواصفات الكاملة للمواد وحتديد الكميـات واألسـعار            -1

 بعملة اليورو فقط واصل اىل خمازن اجلهة صاحبة الطلب مع اسم اجملهز األصـلي             
 .واملنشأ 

 . ترفق مع العطاء تأمينات حسن مشاركة  -2
 يوم من تاريخ الغلـق كمـا        90 حتديد فترة نفاذ األسعار مبا ال يقل عن          -3

 .حتدد فترة التجهيز 
 :   شروط الدفع النقدي  -4

من مبلغ الوديعة عند فتح االعتماد وبعد تقدمي كفالة مصـرفية           % 25 تدفع   )1
 .بنفس النسبة 

لوديعة عند وصول املواد اىل األردن مؤيد من سـفارة          من مبلغ ا  % 15 تدفع   )2
 .العراق يف عمان وبعد تقدمي كفالة بنفس النسبة 

املتبقية بعد وصول املواد اىل خمازن الشركة وتطلق الكفـاالت          % 60 تدفع     )3
 .املصرفية عند استالم املواد املتعاقد عليها مطابقة للمواصفات 



اجملهز احملال عليه طلب الشراء بتقدمي      يوقع عقد بني الطرفني يتضمن  قيام         -5
 .من قيمة العقد % 5كفالة حسن تنفيذ بنسبة 

 . تفرض غرامات تأخرييه يف حالة التأخري  -6
 اثنان بـاأللف    0.002 يتحمل من ترسو عليه املناقصة رسم طابع بنسبة          -7

من مستحقات اجملهز تطلق بعد تقدمي بـراءة         % 3.2من مبلغ العقد ويتم حجز      
 .لضريبة ذمة من ا

 
 

ارجوا مالحظة أن تصلنا موافقتكم على االشتراك يف هذه املناقصة قبل فترة مناسبة مـن               
 كم جنوب بغداد ممـا      500 حيث أن موقع الشركة أثر من        10/6/2002تاريخ الغلق   

 .يتوجب أن هنيأ العرض وإيصاله قبل تاريخ الغلق 
 

 ولكم الشكر والتقدير 
 
 

 املدير املفوض 
  ـدنان حممــد جايــدع/ املهندس 

 
 


