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 إستفسارات مناقصات اإلتفاقية اإلطارية 

 

 إستفسارات عامة : -1

 

 

 

 

 

Answers Questions  
جميع نماذج المناقصة متاحة على الموقع وكراسات الشروط 

  اإللكتروني للمركز
برجاء ارسال ارقام الحساب البنكي لتسديد قيمة كراسة الشروط 

30008/  85431الخاص بمنح شهادتي االيزو   
 رقممناقصة 

حجم الشركة للشروط المرجعية و يتم تحديد العرض المالي طبقا 
 كبيرة(  –متوسطة –)صغيرة المستفيدة 

 يتم إرسال بيانات الشركة المستفيدة لمقدم الخدمة في خطاب اإلسناد

علي أي أساس سيتم تحديد العرض المالي وما هو نشاط المؤسسة 
 الراغبة في الحصول علي الخدمات التالية:

 85413و  30008نح شهادة االيزو م

 
يتم دفع التأمين االبتدائي كشرط للمشاركة في المناقصة طبقاً لقانون 

الداخلية للمركز على ان يتم استرداده بعد اإلنتهاء  ةالمناقصات والالئح
 من إجراءات المناقصة وقبل توقيع عقد األطر المرجعية   

دفع قيمة تأمين ، ألن تم لماذا يتم  –بخصوص التأمين االبتدائى 
توضيح أن هذه المناقصة لتقييم اسعار الفاتورة االلكترونية وتسجيلنا 

 فى قاعدة البيانات كمقدم خدمة لهذا النظام
هذا يعنى أن ال يوجد عميل أو عائد يتطلب قيمة التأمين . برجاء 

 التوضيح ؟ 
 

جميع نماذج المناقصة متاحة على الموقع وكراسات الشروط 
 إللكتروني للمركزا

يرجي تزويدي بمعلومات أكثر عن تكلفه كراسه الشروط الخاصه ب 
 (IT Automation- نظم المعلومات و األتمتة FW 6مناقصة رقم )

  
 

Mentioned in the tender dossier , uploaded on IMC 
Web site 

 

bank account details in order to deposit the payment 
related to Tender االطارية االتفقاية  عقود  
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 FW 6استفسارات مناقصات  نظم المعلومات واألتمتة  -2

Answers Questions  
المطلوب هو عمل التكامل مع التطبيقات المفعلة لدى العميل عن طريق 

الخاصة بمقدم الخدمة، مع تدريب الموظفين على كيفية التعامل  APIsال 

 على منصة مصلحة الضرائب ورفع الفواتير
 

حيث يجب على كمقدم خدمة  –بخصوص مرحلة التطوير للفاتورة 
 التحقق من بيانات العميل واستكمالها لألصناف المدرجة ،

تكويد األصناف يعمل به و ERPفالسؤال إذا كان العميل لديه بالفعل نظام 

وعند المراجعه للتوافق مع ضبط الفاتورة االلكترونية  –ثابت عليه 
 وجدنا عدم توافق باالصناف ، ماذا يحدث وأنا سوف أكون ملزم بذلك ؟

Yes, and the local packages as well. ERP platform (SAP, Microsoft, Odoo, etc…) 
 

 Yes, all photography will be for products, the 
products depends upon the client industry 

Photographing: Two days photographing are required 
from the consultant in order to prepare professional 
photos for the company site and the products (100 
professional Photos). (Please elaborate more, are we 
going to take photos to the products, if yes, what type 
of products?) 

Depends on the client industry and products, this is 
announced case by case according to the awarding 
letter received 

Types of products 
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 FW 5 زيادة التنافسية خدمات-مناقصات  استفسارات-3

Answers Questions  
it means recertification fees not Surveillance Regarding BRC Packaging Certification Service        

, as it mentioned in the attached dossier  
That it would be 3 years certification which has 

 1 & 2nd Surveillance، and this certification is valid for 
one year only 

after  receiving the Awarding letter from IMC,  BC will 
send you audit report of course  

Regarding ISO50001:2018 & FSSC Certifications  , if we 
can review the last audit report & the last certificate of 
the concerned company 

We are launching this tender to transfer mentioned   
services from Tendering to framework mechanism and 
sign new framework contracts   

Are that for contracts we already signed before?     
(ISO 9001,ISO 14001, ISO45001 and ISO 50001) 

The certifications are for companies which are not 
certified before, once you awarded the contract you                                                                                                          
will have all  system documents from company  

regarding ISO50001:2018 & FSSC Certifications            
, if we can review the last audit report and the last 
certificate of the concerned company         
 

As per the tender dossier the service Providers will 
submit financial offer for small, Medium &Large 
beneficiaries’ .However IMC will add the percentage 
for remote area before signing the contract. 
 
 

the Financial prices exclude remote areas, or 2 
schemes of prices are required 

 

 

  

 


