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 يـل الفلسطينــت الطفـاندي بي
 

 للمحروقات  خلف حمطة زيد  –رأس اجلورة  –ل ـاخللي

Hebron YDRC  

Palestinian Childs’ Home Club  

Hebron-Ras al-Jura- Behind Zaid fuel station 

                                                                                                                  

 
 

 

 06/01/2021خ:التاري
 الساده  

 بعد التحية ،،، 

 
 عطاء اعالن 

 ( PCHC/100-12)رقم االستدراج
 ( وجبات طعام) عطاءمادة ال

 
 : تعريف عام

 

يف مدينة اخلليل، يعمل على تطوير وتنفيذ العديد من املشاريع  1996هو مؤسسة غري حكومية أتسست عام  مركز مصادر التنمية الشبابية
 .جتماعية والثقافية والسياسية والرايضيةاالقتصادية واال النوعية املختصة بيةوالربامج الشبا

 
 (UN Women)هيئة األمم املتحدة للمرأةيل من وبتمو ة ؤاي الفلسطيني ر الابلشراكة مع مؤسسة  الفلسطيين الطفل بيت اندي يعلن
  ج  مناطق يف النساء قدرات لتعزيز يهدفذي لاو  هنج " مشروع ضمن وذلك ، عطاء خاص بوجبات الطعامستدراج ا يف رغبته عن
 ". الصغرية هم ريعمشا وتتطوير لإلنشاء فرصهم دعمو  اقتصاداي اخلليل حمافظة يف    h2و
 

 اخلليل –( الشبابية  التنمية ادرمص مركز) الفلسطيين الطفل  بيت اندي مقر إىل مغلق ظرف يف العرض إعادة املطلوب بتوريد يرغب من فعلى
  خالل   aqawasmi@ydrc.ps:  اىل امييل ارسال أو  02-2224545  رقم هاتف محروقات،لل زيد حمطة خلف – اجلورة رأس –

 . (2)  رقم املرفق يف األسعار جدول وتعبئة( 1) رقم  املرفق يف الواردة واملالية احلقوقية الشروط وفق ويكون  ادانه، املدونة ساعات
 
 
 رفقات :ملا

 ( الشروط احلقوقية واملالية .1قم )مرفق ر  •

 قائمة البنود املطلوبة .جدول األسعار و ( 2مرفق رقم ) •

 
 

 ( : 1املرفق رقم )

 الشروط احلقوقية واملالية : 
 .رأس اجلورة–اخلليل –اندي بيت الطفل الفلسطيين  التايل:ابلظرف املختوم اىل العنوان العرض سلم ي .1

 ظهرا.الساعة الثانية عشر   17/01/2021املوافق  االحد ض يومالعر اخر موعد لتقدمي  .2

 عرض. اعتماد معايري لتقدمي أنسب  املؤسسة غري ملزمة أبقل األسعار وهلا احلق يف .3

 قبض. وسند  سارية املفعول وشهادة خصم مصدرالشيكل بعملة  صفرية ضريبة فاتورةيتم الدفع مقابل  .4

 وارفاقه.اجلدول  تعبئة السعر وأي مالحظات لديكم يف .5
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 ملضافة. اشاملة لضريبة القيمة الشيكل عار بعملة تقدم األس .6

 االلتزام ابملواعيد.  .7

 نية. للمؤسسة حق جتزئة العطاء ألكثر من مورد، أو إلغاؤه دون أية مسائلة قانو  .8
 وليست عرضة ألي تغيري او تعديل خالل مدة تنفيذ العقد.  اثبتةأدانه تكون األسعار املشار إليها  .9

 ينظر يف أي عرض غري مستوف هلذه الشروط واخلاصة لدعوه العطاء.  نل .10

 م االعالن على من يرسو عليه العطاء.رسو  .11

 يرجى اخلتم والتوقيع على مجيع األوراق املرفقة. .12

 . wasmi@ydrc.psaqaرسال استفساراهتم على الربيد االلكرتوين لتقدم للعطاء اميكن للراغبني اب .13

  
 :(2املرفق ) 

 : جدول األسعار و قائمة البنود املطلوبة 

 يف اجلدول التايل :  ديكمي مالحظات ل+أابلشيقل السعر تعبئة  اء الرج 
الطفل  البيان  بيت  بنادي  خاص  توضيح 

 الفلسطيين 
 دة السعر للوجبة الواح 

 ( NISابلشيقل )

 توضيح خاص ابملطعم 

دجاج,أرز ,علبة لنب    ربعوجبة طعام تتكون من )
 ( دنيهمع ،سلطة،علبه مياه,كوال صغرية

بشكل تكون كل وجبة مغلفة على حدا 
 دة مع معلقة عايل اجلو 

  

عريب   شاورما  مقطعة)مع  وجبة  ، كوال  ،شاورما 
 (، خملالتهعلبة ميا طاطا ، ب

بشكل تكون كل وجبة مغلفة على حدا 
 دة عايل اجلو 

  

رز  صدر دجاج ، ان من )كو تتدجاج  ستيكوجبة 
 (ه دنيعلبة مياه مع ، كوال نب ،  ل، سلطة ، 

بشكل تكون كل وجبة مغلفة على حدا 
 دة مع معلقة عايل اجلو 

  

مس وج معبة  مو ، كوال  ،طاطا  ب  )حب  ياه علبة 
 ( سلطة، معدنية

بشكل تكون كل وجبة مغلفة على حدا 
 دة عايل اجلو 
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 خيارات اخرى ذات عالقة :
 

   

   

   

 
 حظات :مال

 . املشروابت وااللبان او أي منتجات يتم توفريها تكون انتاج شركة فلسطينية  .1

 . ضرورة االلتزام ابملواعيد بشكل كبري .2

 ضرورة وصول الطعام ملقر النادي ساخن . .3

 
 

 : قدماملاسم 
........................................................................................ ................................... ... 

رقم املشتغل املرخص للشركات: 
 ....................................................................................................... ...................... 
العنوان : 

..................................................... ......................................................................... 
 رقم اهلاتف احملمول :

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

 :و اخلتم التوقيع
 ....................................................................................................... ....................... 

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


