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 كراسة ممارسة 

 

 شراء مستلزمات  

 " والسمكية الزراعية واإلحصاءات المعلومات نظم لتطوير العربي المشروع"

وفقا للمواصفات الفنية    التحليل اإلحصائي  لبرامجأسعار  عروض    باستجالب ترغب المنظمة العربية للتنمية الزراعية  

 لمشروع العربي لتطوير نظم المعلومات واإلحصاءات الزراعية والسمكية وذلك في اطار تنفيذ ا أدناهالمذكورة 

  : االبرمجيات المطلوب شراؤه 

 
 عدد الرخص المطلوبة  مدة الرخصة نوع الرخصة  اسم البرنامج

 SPSS 28.0 Professional Edition perpetual license 24برنامج  

 

 الشروط الفنية : 

 الرخص يجب ان تكون دائمة ال يوجد تجديد سنوي لها   •

 Authorized user licenseنوعية الترخيص تكون  •

 

 شروط عامة: ثانيا 

 تقدم األسعار بالدوالر األمريكي غير شاملة الضريبة. •

% من قيمة العطاء بواسطة شيك مصرفي او خطاب ضمان بنكي كتامين  2كل متقدم للعطاء يقدم وجوبا ضمانا ماليا بنسبة  •

ويتم إرجاع شيك أو خطاب الضمان للشركة الفائزة بالعطاء بعد تسليم البرمجيات بمقر المنظمة والتأكد من حسن ، مسترد  أولي

  .ها بالكاملأدائها بموجب تقرير فني وسداد مستحقات

تقدم العروض بظرف مختوم باسم معالي البروفيسور / مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية مشفوعة بشهادة تسجيل  •

 على العنوان التالي :  الشركة لدى إدارة التسجيالت التجارية والبروفايل الخاص بالشركة موضحا عدد سنوات الخبرة

 العربية للتنمية الزراعية المقر الرئيسي للمنظمة 

 جمهورية السودان  –( الخرطوم 474( العمارات، ص . ب. )7شارع رقم )

 info@aoad.orgالبريد اإللكتروني : 

 الخرطوم.  - أن يتم التسليم في المقر الرئيسي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية •

 .(يوم 30 )ال تقل عن شهرمدة سريان العرض يجب أن  •

 يوم من تاريخ استالم أمر التوريد. 21أن يتم تحديد فترة التسليم في مدة أقصاها ثالثة أسابيع  •

   .البرمجياتللمنظمة العربية للتنمية الزراعية الحق في زيادة أو تخفيض العدد المطلوب من  •

 مجيات مرخصة  يجب ان تكون جميع البر •

 . بقبول أدنى األسعار ةلمنظمة العربية للتنمية الزراعية غير مقيدا •

 يتم استبعاد العروض التي ال تتوافق مع المواصفات الفنية المحددة  •

 م  2022 اكتوبر 3الموافق  االثنينآخر أجل لتقديم العروض يكون بنهاية دوام يوم  •
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