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  استدراج عروض أسعار إعادة 
ة ترون م منصة إل   تصم

WN/Service/2019-10-57 
 
  

 ..............................................  رقم المشتغل مرخص   ......... .....اسم مقدم العرض  ........... 
 

فون .....................................العنوان  ..............   ..........................جوال   .   -...        رقم تل
  

    
عة إلى رغب ت كة وصال التا ة الثقافة و الفكر الحر في ش م منصة استدراج عروض أسعار إعادة جمع تصم

ة ترون ادرات روىإل ذ مشروع م الشرات فعلى من يرغب في المشاركة من ،  ، وذلك من خالل تنف
ة : واألفراد  المرخصة حسب االصول ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال   ، عل

  
ة الثقافة و الفكر الحر ا .1 اسم جمع   لفاتورة 
ة في حال األفراد .2 ة مال  عقد اتفاق ومطال
ك خالل  .3 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .4 ة الق   السعر شامل ضر
لغ عن ضربي من المنبع إرفاق شهادة خصم  .5 ل $350في حال زادة الم الش عادله  في حال  أو ما 

  .الشرات
أقل األسعار .  .6 ة غير ملزمة   الجمع
ة  .7 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
ل .8  عملة العرض : الش
ع .9  مدة سران العرض : أسب

  على المورد ختم وتوقيع العرض .10
احا اموعد استالم العروض الساعة  .11 ة عشر ص ــخ لحاد ــ  م. 30102019بتار
تم فتح العروض الساعة  .12 ة عشر والنصفس ـــخ  الحاد ـ  م. 30102019بتار
س .13 خان يو سي    سلم العروض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
ات                                       توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر ادائرة المشتر    لحرجمع

     
  .............                                                   ............               ..........................  
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  :  المواصفات
   

  
ات                                       قيع وختم المورد   تو   ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع

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

  المواصفات  الصنف  الرقم
الوحد

  ة
ة م   ال

سعر 
الوحدة 

NIS  

االجمالي  
NIS  

 

الحجز 
  واالستضافة 

ة  ترون م منصة إل حسب تصم
ة :    المواصفات االت

  

  
  
1 

 

  
1  

  G.B 50المساحة : 

 مساحة

م    cPanel لوحة تح

تروني د ال   غير محدود – ب

انات    غير محدود  -  mysqlقاعدة ب

انات ة الب   والملفات حما

  ssl certificate   شفير السيرفر

  دومين او نطاق لمدة عام

2  
م  التصم
  والبرمجة

م احترافي  وانيق ومتوافق مع وعصري تصم
حث   محرات ال

 1 موقع

 

  

ل واألجهزة األخرىمتوافق مع أجهزة  ا   الم

م الفرونت اند ة في  تصم ات التال  استخدام التقن
(HTML5,  CSS3,  JS, bootstrap)  

 لغة البرمجة المستخدمة
(php ,  laravel framework)  

ثر من مستوى يتم  ات مختلفة أل صالح متاز 
ه   االتفاق عل

ة يتم االتفاق عليها ات المطل افة العمل ذ    تنف

  حسب الحاجة سهولة االستخدام والتعامل معه

  آمن

عد استالمه والرد على دعم فني ل لموقع 
  مدة عاماالستفسارات ل
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  مالحظة : 
قة ذو عالقة - م أعمال سا  .تقد
أي اضافات تخدم الموقع - دنا   تزو
خطة عمل - دنا    تزو

ات                                       رد   توقيع وختم المو   ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
  .............                                                   ............               ......................... 

م  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم   ةال
سعر 

الوحدة 
NIS  

االجمال
  NISي  

 

م  التصم
  والبرمجة

البرد وارقام  صفحة اتصل بنا بها نموذج اتصال 
  االتصال و خرائط جوجل لعنوان المقر

    

  
  

ديوهات و صور ة  ف ة وضع مكت ان   ام

ة تفاعل المستخدمين عبر المنصة (تعليق،  ان ام
  شر)

ة  ان دام دة اضافة صور وف يوهات ومقاالت  جد
  ل سهولة

المستخدمين عبر  ة عمل مجموعات خاصة  ان ام
  المنصة

ة سهلة االستخدام إلدارة محتوى  م ع لوحة تح
  واقسام الموقع

م قة استخدام لوحة التح   التدرب على ط

عد إستالمه ألي أستفسارات  دعم فني للموقع 
  لمدة عام

ة اضافة قسم للغة  ان ة مع ام اللغة الع الموقع 
ة   اإلنجليز

اطعدة توفير  ل يومي ( للموقع ةسخ احت  3ش
ا)   سخ يوم

تروني لمحرات  الحرص على تهيئة الموقع االل
حث   وخصوصا في النتائج المتقدمة  وإلظهارهال

  جوجل
د  -المحدد  الوقت يانهاء العمل المطلوب ف تحد

م االولي والنهائ سل   ةمدة ال

ما يناسب  ر  ل للتط ل ياضافات ف أيقا   المستق

ل الش األرقام     اإلجمالي 

ل الش   حروف  اإلجمالي 


