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شراء منظومة إعالمية ملعالجة العمليات البنكية مع الخارج و التصرف فيها .
ٌعتزم بىك ؤلاشكان إحشاء ػلب عشوض وػني لششاء مىظىمت إعالمُت إلاعالجت العملُاث البىكُت مع الخاسج و الخصشف فيها.
و على الششكاث الشاغبت في اإلاشاسكت في هزا الؼلب ،الحظىس لذي الكخابت القاسة للجىت الصفقاث العمىمُت لبىك ؤلاشكان مكخب
عذد  213بالؼابق ألاول من البىاًت ؤلاداسٍت لبىك ؤلاشكان الكائىت ب ـ  12شاسع خير الذًن باشا  2703جىوض ،مصحىبين ببؼاقاث حعشٍفهم
الىػىُت وخخم الششكت اإلامثلت ورلك لسحب كشاس الششوغ الخاص بهزه الصفقت مقابل وصل ًثبذ جنزًل مبلغ هقذا وغير قابل لالشترحاع
قذسه مائت دًىاس (277د) بالحصاب الجاسي اإلاكخدب بذفاجش الفشع الذولي لبىك ؤلاشكان الكائن بفظاء جىوض 2703 ،مىهبليزًش جحذ عذد
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حذدث مذة صلىحُت العشوض بـ ً 27ىما إبخذاء من الُىم اإلاىالي للخاسٍخ ألاقص ى اإلاحذد لقبىل العشوض.
جششل العشوض عن ػشٍق البرًذ اإلاظمىن الىصىل أو البرًذ الصشَع أو حصلم مباششة مقابل وصل إًذاع إلى مكخب الظبؽ
اإلاشكزي لبىك ؤلاشكان و رلك في ظشوف مغلقت باشم الصُذ الشئِض اإلاذًش العام لبىك ؤلاشكان -مكخب الظبؽ اإلاشكزي  21 3شاسع محمذ
الخامض 2717 ،جىوض.
جقذم العشوض ػبقا للفصل عذد  27من كشاس ششوغ ػلب العشوض كالخالي 3
ظشف خاسجي مغلق ال ًحمل إال هىٍت العاسض و العباسة الخالُت 3
" ال يفتح ،طلب عروض وطني عدد لـ .ص2013/10
شراء منظومة إعالمية ملعالجة العمليات البنكية مع الخارج و التصرف فيها "
و ًحخىي هزا الظشف الخاسجي على 3
.1

الىثائق اإلاىصىص عليها بالىقؼخين Ⅰو  Ⅱمن الفقشة  27.2بالفصل  27من كشاس ششوغ ػلب العشوض بما في رلك
الظمان البىكي الىقتي الزي حذدث قُمخه باثني عشش ألفا من الذهاهير (21.777د) علما و أن اإلاؤشصاث الصغشي
و اإلاخىشؼت الىاشؼت أو حذًثت الخكىٍن معفُت من جىفير الظمان البىكي الىقتي .و لخعىٍع هزه الىثُقت جفادًا لإلقصاء
آلالي للعشضً ،خعين جىفير اإلاؤٍذاث التي جثبذ حجم الششكت (صغيرة او مخىشؼت الحجم ) وفق ما هى مىصىص علُه
بكشاس الششوغ.

.2

ظرف أول داخلي مغلق ًحمل إشم العاسض و عباسة " ظرف  –Tعرض فني" و ًحخىي على الىثائق اإلاىصىص عليها بالىقؼت
 Ⅲمن الفقشة  27.2بالفصل  27من كشاس ششوغ ػلب العشوض.

.3

ظرف ثان داخلي مغلق ًحمل إشم العاسض و عباسة " ظرف  – Fعرض مالي" و ًحخىي على الىثائق اإلاىصىص عليها بالىقؼت
 Ⅳمن الفقشة  27.2بالفصل  27من كشاس ششوغ ػلب العشوض.

حذد آخش أحل لقبىل العشوض إلى يوم الثالثاء  2014/01/14إلى جمام الصاعت الخامصت مصاء على أقص ى جقذًش)خخم مكخب
الظبؽ اإلاشكزي لبىك ؤلاشكان هى اإلاعخمذ دون شىاه(.
ًــخم فــخو الظــشوف الخاسحُــت و الذاخلُــت اإلاحخىٍــت علــى العــشوض الفىُــت و اإلاالُــت فــي حلصــت علىُــت ًمكــن للعاسطــين اإلاشــاسكين فــي
الصفقت أو من ًمثلهم بمقخض ى جىكُل حظىسها مصحىبين بما ًثبذ هىٍتهم.
و شدىعقذ هزه الجلصت العلىُت ًىم ألاربعاء  2014/01/15على الصاعت الثاهُت و الىصف بعذ الظهش بقاعت الاحخماعاث بالؼـابق
الثالث ( )3للمقش الاحخماعي لبىك ؤلاشكان الكائن بـ  18شاسع محمذ الخامض  ،جىوض .
و إن كل عشض هاقص أو ًصل بعذ الخاسٍخ و الىقذ اإلاحذدًن ًقع إلغاؤه.

