
 
 

 

 
 

 

 

 03/2021الن إستشارة عدد ــــــإع

 إقتناء طىائف نحل أمهاث ومعداث ومستلزماث لتربيت النحل
 

 

داخم صُادٚك  ٚؼتشو دٕٚاٌ تزبٛت انًاشٛت ٔتٕفٛز انًزػٗ ئلتُاء ػٍ غزٚك ئطتشارة  غٕائف َحم أيٓاث 

 :ئثٍُٛ ػهٗ انُحٕ انتانٙ (02)ٔيؼذاث ٔيظتهشياث نتزبٛت انُحم يٕسػت ػهٗ لظطٍٛ تزبٛت 

عدد 

 القسط

فصل 

 عدد

الكميت  البيان

 المطلىبت

01 
 Langstrothغائفت َحم أو داخم صُذٔق تزبٛت خشبٙ أجشاؤِ يٍ َٕع  1

Colonies mères sur corps de ruches en bois modèle Langstroth   
300 

02 

  أغز فارغت 10صُذٔق ػاطهت ٚحتٕ٘ ػهٗ  1

Hausse avec 10 cadres nus  
150 

  Cire gaufré                                                                    200 kgشًغ أطاص 2

  

 .  2 ٔبفصم ٔاحذ أٔ  انفصهٍٛ يؼا بانُظبت نهمظػ يمكن المشاركة بقسط واحد أو القسطين معا

 َٓج 30ًٚكٍ نهزاغبٍٛ فٙ انًشاركت االتصال باإلدارة انفزػٛت نهتشٔٚذ نذٕٚاٌ تزبٛت انًاشٛت ٔتٕفٛز انًزػٗ 

 . دَاَٛز (10)آالٌ طافار٘ تَٕض انؼاصًت نظحب كزاص انشزٔغ يمابم دفغ يبهغ لذرِ ػشزة 

  

ٔيعًٌٕ انٕصٕل أٔ ػٍ غزٚك انبزٚذ انظزٚغ أٔ تظهى يغهك  تزطم انؼزٔض ػٍ غزٚك انبزٚذ فٙ ظزف 

 إقتناء طىائف نحل أمهاث و معداث 03/2021إستشارة عـدد "يباشزة ئنٗ يكتب انعبػ انًزكش٘ ٚحًـم ػبارة

 َٓج آالٌ 30باطى انظٛذ انًذٚز انؼاو نذٕٚاٌ تزبٛت انًاشٛت ٔتٕفٛز انًزػٗ " ال يفتــح- ومستلزماث لتربيت النحل 

 : تَٕض انؼاصًت ٔٚحتٕ٘ ْذا انظزف ػه1002ٗطافار٘ 

 : ظًاٌ يانٙ ٔلتٙ حظب كم لظػ ػهٗ انُحٕ انتانٙ -1

  01بانُظبت نهمظػ ػذد  ( دُٚار800)ثًاًَائت دُٚار. 

  02بانُظبت نهمظػ ػذد  ( دُٚارا90 )ثظؼٌٕ دُٚارا. 

  يٍ كزاص انشزٔغ8           غبما نهفصم 

 .كزاص شزٔغ االطتشارة يًعٗ ٔيختٕو أٔ يؼزف بايعائّ يٍ لبم انؼارض -2

 .شٓادة ئَخزاغ بُظاو نهعًاٌ االجتًاػٙ -3



 .شٓادة فٙ تظٕٚت انٕظؼٛت انجبائٛت صانحت -4

 .تصزٚح ػهٗ انشزف بؼذو انتأثٛز فٙ ئجزاءاث ئبزاو انصفمت ٔيزاحم ئَجاسْا -5

تصزٚح ػهٗ انشزف ٚمذيّ انؼارض بأَّ نى ٚكٍ ػَٕا ػًٕيٛا نذٖ دٕٚاٌ تزبٛت انًاشٛت ٔتٕفٛز انًزػٗ نى تًط  -6

 .ػٍ ئَمطاػّ ػٍ انؼًم بّ يذة خًض طُٕاث ػهٗ األلم

 .بطالت ئرشاداث ػايت ػٍ انؼارض -7

 .(RNE)َظٛز يٍ طجم انًإطظت  -8

 : ٔٚحتٕ٘ ػهٗ الفني العرض -9

 .الوثائق الفنية المتضمنة لكل المعمومات والمستندات المذكورة بكراس الشروط -

 .وثائق اإلرشادات الفنية -
 .إلتزام بآجال التسميم -

 

 : ٔٚحتٕ٘ ػهٗ العرض المالي -10

 .وثيقة تعهد محررة بخط واضح ممضاة ومختومة  -
 .جدول األسعار الفردية وجدول التفصيل التقديري لألسعار -

 

آخز أجم نمبٕل انؼزٔض فٙ يكتب انعبػ انًزكش٘ بذٕٚاٌ تزبٛت انًاشٛت  2021 مارس 31 ٕٚونمذ حذّد  

 . تَٕض انؼاصًت1002 – َٓج آالٌ طفار٘ 30ٔتٕفٛز انًزػٗ انكائٍ يمزِ بـ 

ٕٚيا ئبتذاءا يٍ انٕٛو انًٕانٙ  (90) كًا حذدث يذّة صهٕحٛت انؼزٔض ٔبانتانٙ انعًاٌ انًانٙ انٕلتٙ بتظؼٍٛ 

 .ٜخز أجم نمبٕل انؼزٔض

ٌّ كم ػزض  ال ٚحتزو ٚصم بؼذ اٜجال ئنٗ يكتب انعبػ انًزكش٘ نذٕٚاٌ تزبٛت انًاشٛت ٔتٕفٛز انًزػٗ أٔ ئ

  .انشزٔغ انًذَٔت فٙ كزاص انشزٔغ ٚؼتبز الغٛا ٔال ٚإخذ بؼٍٛ االػتبار

 


