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التاريخ2021/01/06:
الساده

بعد التحية ،،،
اعالن عطاء
رقم االستدراج()PCHC/001-21
مادة العطاء (وجبات طعام)

تعريف عام:
مركز مصادر التنمية الشبابية هو مؤسسة غري حكومية أتسست عام  1996يف مدينة اخلليل ،يعمل على تطوير وتنفيذ العديد من املشاريع
والربامج الشبابية النوعية املختصة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والرايضية.
يعلن اندي بيت الطفل الفلسطيين ابلشراكة مع مؤسسة الرؤاي الفلسطينية وبتمويل من هيئة األمم املتحدة للمرأة)(UN Women

عن رغبته يف استدراج عطاء خاص بوجبات الطعام  ،وذلك ضمن مشروع " هنج والذي يهدف لتعزيز قدرات النساء يف مناطق ج
و  h2يف حمافظة اخلليل اقتصاداي ودعم فرصهم لإلنشاء وتتطوير مشاريعهم الصغرية".

فعلى من يرغب بتوريد املطلوب إعادة العرض يف ظرف مغلق إىل مقر اندي بيت الطفل الفلسطيين (مركز مصادر التنمية الشبابية) – اخلليل
– رأس اجلورة – خلف حمطة زيد للمحروقات ،هاتف رقم  02-2224545أو ارسال امييل اىل  aqawasmi@ydrc.ps :خالل
ساعات املدونة ادانه ،ويكون وفق الشروط احلقوقية واملالية الواردة يف املرفق رقم ( )1وتعبئة جدول األسعار يف املرفق رقم (.)2

املرفقات :
•
•

مرفق رقم ( )1الشروط احلقوقية واملالية .
مرفق رقم ( )2جدول األسعار و قائمة البنود املطلوبة .

املرفق رقم (: )1
الشروط احلقوقية واملالية :
 .1يسلم العرض ابلظرف املختوم اىل العنوان التايل :اندي بيت الطفل الفلسطيين –اخلليل –رأس اجلورة.
 .2اخر موعد لتقدمي العرض يوم االحد املوافق  2021/01/17الساعة الثانية عشر ظهرا.
 .3املؤسسة غري ملزمة أبقل األسعار وهلا احلق يف اعتماد معايري لتقدمي أنسب عرض.
 .4يتم الدفع مقابل فاتورة ضريبة صفرية بعملة الشيكل وشهادة خصم مصدر سارية املفعول وسند قبض.
 .5تعبئة السعر وأي مالحظات لديكم يف اجلدول وارفاقه.
اندي بيـت الطف ـل الفلسطينـي

Hebron YDRC

Palestinian Childs’ Home Club
اخلليـل – رأس اجلورة – خلف حمطة زيد للمحروقات

Hebron-Ras al-Jura- Behind Zaid fuel station
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 .6تقدم األسعار بعملة الشيكل شاملة لضريبة القيمة املضافة.
 .7االلتزام ابملواعيد.
 .8للمؤسسة حق جتزئة العطاء ألكثر من مورد ،أو إلغاؤه دون أية مسائلة قانونية.
 .9تكون األسعار املشار إليها أدانه اثبتة وليست عرضة ألي تغيري او تعديل خالل مدة تنفيذ العقد.
 .10لن ينظر يف أي عرض غري مستوف هلذه الشروط واخلاصة لدعوه العطاء.
 .11رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.
 .12يرجى اخلتم والتوقيع على مجيع األوراق املرفقة.
 .13ميكن للراغبني ابلتقدم للعطاء ارسال استفساراهتم على الربيد االلكرتوين .aqawasmi@ydrc.ps
املرفق (:)2

جدول األسعار و قائمة البنود املطلوبة :
الرجاء تعبئة السعر ابلشيقل +أي مالحظات لديكم يف اجلدول التايل :
البيان

توضيح خاص بنادي بيت الطفل السعر للوجبة الواحدة

وجبة طعام تتكون من (ربع دجاج,أرز ,علبة لنب
,كوال صغرية،سلطة،علبه مياه معدنيه)

تكون كل وجبة مغلفة على حدا بشكل
عايل اجلودة مع معلقة

وجبة شاورما عريب مع (شاورما مقطعة،كوال ،
بطاطا  ،علبة مياه ،خملالت)

تكون كل وجبة مغلفة على حدا بشكل
عايل اجلودة

وجبة ستيك دجاج تتكون من (صدر دجاج  ،ارز

تكون كل وجبة مغلفة على حدا بشكل
عايل اجلودة مع معلقة

وجبة مسحب مع( بطاطا ،كوال ،وعلبة مياه

تكون كل وجبة مغلفة على حدا بشكل
عايل اجلودة

 ،سلطة  ،لنب  ،كوال  ،علبة مياه معدنيه)

معدنية ،سلطة)

الفلسطيين

ابلشيقل ()NIS

توضيح خاص ابملطعم
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خيارات اخرى ذات عالقة :

مالحظات :

 .1املشروابت وااللبان او أي منتجات يتم توفريها تكون انتاج شركة فلسطينية .
 .2ضرورة االلتزام ابملواعيد بشكل كبري .

 .3ضرورة وصول الطعام ملقر النادي ساخن .

اسم املقدم :
..............................................................................................................................

رقم املشتغل املرخص للشركات:

.............................................................................................................................
العنوان :

......................................................................... .....................................................

رقم اهلاتف احملمول :

...............................................................................................................................

التوقيع و اخلتم:

..............................................................................................................................
لألسئلة واالستفسار حول وثيقة استدراج العروض الرجاء االتصال على  :اندي بيت الطفل – راس اجلورة – 2224545 02
0592033365/أو ارسال امييل اىل aqawasmi@ydrc.ps :

