
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

الظرف المختومإعالن إعادة  ح مناقصة   ط

عة  د أجهزة الب توب وطا   تور

  )2020EQ02رقم (

  
ــة الثقــافــة والفكر الحر في   عــة للمركز إعــادة ترغــب جمع ــد أجهزة الب توب وطــا ح منــاقصــــــــــــــــة  تور ط

اب ( الثقافي ذ مشروع تمكين الش ة  - YEP)التابع لها ، وذلك من خالل تنف ادرات المجتمع ز الم تع
اب  ادة الشــــــــ اب واألطفال في فلســـــــــطين (والذي ينفذ ق ز الشـــــــــ ) التابع لل SYSدعم من برنامج تع

)GIZ ة، فعلي من يرغب في المشـــاركة من الشـــرات والمحالت ة األلمان ض من وزارة الخارج ) و بتف
ائن في حي األمل المرخصــة والمصــنفة  حســب األصــول ، التوجه إلى مقر الجم ة ال ل خلف الهال –ع

ــــــة  من  –األحمر الفلسطيني  س ، لشراء  وثائق العطــــــــــــاء خالل ســــــاعــــــات الدوام الرسم مدينة خــــــان يو
ــــــــــــــاحـــــــــــــــا حتى الساعة الثالثة ظهرا ، وذلك ابتداء من ــــــــــــــــ ــــــــــــــة ص ــــــــــــــة الثامنــــــــــــــــ ـــــــــــــــ عاء الساعـ الموافق  يوم األر

ــــل  م24032020الموافق  الثالثــــاءوحتى يوم  م18032020 ـــوم غير  200مقــــا ــ ـــ ــــل رســــــ ــــ ـــــ شـــــ
أن : مستردة   ، مع العلم 

دي الساعة  - احا موعد االجتماع التمه ة عشر ص   م25032020 األرعاءمن يوم  الحاد
الظرف المختوم هو يوم  - ـم العروض  الساعة  م30032020الموافق  اإلثنينآخـر موعـد لتقد

ة عشر مقر والنصف  الثان ةظهرا   .الجمع
تم فتح المظارف يوم  - ة عشر والنصف ظهرا الساعة  م30032020الموافق  اإلثنينس  الثان

ل من يرغب من الجهات المشاركة  حضور     المناقصة. و
مـــــــة إرفـــــــاق تـــــــأمين ابتـــــــدائي  - مـــــــة العطـــــــاء %2ق ة  مـــــــن ق ـــــــة ســـــــار ك بنكـــــــي أو كفالـــــــة بنك شـــــــ إمـــــــا 

أقل األسعار.  المفعول ة غير ملزمة   الجمع
لف - ه العطاء. ت دة على من يرسو عل  ة االعالن في الج
أقل األسعار.  - ة غير ملزمة   الجمع

 
ـــم  -  ــــــــــــ ــــــــــاتف رقـ ـــــ ـــــــــــــــي هـ سـ ـــــب الرئ ــــــــى المكتـــــــــــ ـــــــــــال علــــــــ ـــ م االتصــ ــن ــ ـــ مكـــــــــ ـــار  ـــ ــ  -2051299لالستفســــــــ

س   2075929     2067299فا
  
  


