الشروط القانونية
 -1يقدم العرض بظرف مغلق ومختوم وال يجوز الحك والشطططفي أي بن بمد ممو مووم ومختوم مب وبل المج ز
( عرض أمي وعرض تجارن ) .
 -2تقديم كاأة المستمسكات (مسخ مصورة) مم تثبيت العمواب الكامل والبريد األلكترومي وروم الموبايل
 -3ش ادة تأسيس وإجازة ممارسة الم مة.
 -4يرأق مم العفاء الوثيقة القياسية ويستبعد العفاء أي حال عدم ارأاو ا .
 -5على مقطدم العفطاء ارأطاق مبلل التطأميمطات االوليطة بمطا يعطادل  %3مب الكلفطة التخميميطة بموجطي صطططططك
مصطدق او خفاي ضطماب صطادر مب مصطرف حكومي او مصطرف معتمد مب وبل البمك المركزن ماأذ
فول مدة مفاذ العفاء .
 -6كطططططططططتاي بططططططططططططراءة الذمة ماأذ لغاية  2021/12/31معموب الى شركة تسويق المفف مب ال يئة العامة
للضرائي .
 -7الحسطابات الختامية المدوقة التي تظ ر االربا خلل السطمتيب االخيرتيب ومدت تحقيق الحق االدمى مم ا
مصدوة مب مراوي الحسابات وعدم تأشير خسارة او عجز مالي .
 -8إرأاق األعمال المماثلة إب وجدت مؤيدة مب الج ات المتعاود مع ا.
 -9درجة وصمف المقاول .
ً
ً
 -10تدويب بسعار العفاء روما وكتابة بالديمار العراوي .
 -11ال يجوز لممتسبي الدولة والقفاع العام اإلشتراك أي المماوصة بشكل مباشر بو غير مباشر .
 -12بياب المووم األلكترومي والبريد األلكترومي وإسم وعمواب الشخص المسؤول عب الشركة .
 -13العقد خاضم لرسم الفابم والتحاسي الضريبي.
 -14ترأض العفاءات المبمية على تخفيض األسعار بو المشروفة .
 -15الشركة غيرملزمة بقبول بوفأ األسعار .
 -16على مب ترسطو عليو المماوصطة تقديم خفاي ضطماب ماأذ لمدة التقل عب اربعة اشط ربو صطك مصطدق
بمبلل(  ) 5%مب ويمة العرض وبل توويم العقد ويعتبر المبلل المذكور( كفالة حسطططب االتمفيذ) يعاد بعد
إمت اء العقد وتسطوية كاأة المسطتحقات يذكر أيو إسطم وروم المماوصطة المعمية وموجو الى شطركتما وبب ال
يكوب مشروف .
 -17اب يكوب العرض ماأذ لمدة ثلثة اش رً إعتبارا مب تاريخ الغلق .
 -18تعزيز العفاء بالمعلومات الفمية ( . ) technical information
 -19العقد يخضم للتحاسي الضريبي وتعليمات تمفيذ العقود الحكومية روم ( )2لسمة . 2014
 -20تقديم مايثبت حجي البفاوة التمويمية عب صاحي المكتي او الشركة ممب يشمل م الحجي .

