
                                                    
  
  
  
  
  

الظرف المختوم إعالن ح عطاء مناقصة   ط
د     أجهزة الب توبتور
  )2020EQ09رقم (

  
  

ــد  ح مناقصــة  تور ــة الثقافــة والفكــر الحــر فــي  طــ أجهــزة الب تــوب وذلــك مــن خــالل ترغــب جمع
ذ:    تنف
ة متعددة القطاعات لال مشروع  .1 ة في قطاع غزةاالستجا سان اجات اإل ة بين  حت الشرا

ة الثقافة والفكر الحر والبرنامج المشترك لمكتب المساعدات  جمع
ة في فلسطين ج النرو ة ل من  الدنمارك ة.  بتم ج ة النرو   وزارة الخارج

اب ومشروع  .2 ز الش ل تع   .CAFODمن مؤسسة تم
ت المرخصـــة والمصـــنفة  حســـب األصـــول ، فعلــي مـــن يرغـــب فـــي المشـــاركة مـــن الشــرات والمحـــال 

ــائن فـي حــي األمــل  ــة ال مدينــة خـــان  –خلـف الهــالل األحمــر الفلسـطيني  –التوجـه إلــى مقـر الجمع
ــاحــــا حتـــى  ــــة  مـــن الساعـــــة الثامنـــــة ص س ، لشـــراء  وثـــائق العطـــــاء خـــالل سـاعــــات الـــدوام الرسم يـــو

الســــاعة  وحتــــى م10112020الموافــــق  ثالثــــاءالظهــــرا ، وذلــــك ابتــــداء مــــن يــــوم  الواحــــدةالســــاعة 
اح ــــة عشــــر مــــن صــــ عــــاءيــــوم  الحاد ــــل  م18112020الموافــــق  األر ل رســــوم غيــــر  200مقا شــــ
أن :    مستردة  ، مع العلم 

ة عشر ظهرا من يوم  - دي الساعة الثان   .م18112020 األرعاءموعد االجتماع التمه
ـــــالظرف المختـــــوم هــــو يـــــوم  - ــــــم العــــروض   م23112020الموافـــــق  اإلثنـــــينآخـــــر موعــــــد لتقد

ة عشر ظهرا الساعة    الثان
ً
ة  . مقر الجمع

تم فــــــتح المظــــــارف يـــــــوم  - ــــــة عشــــــر ظهـــــــرا الســـــــاعة  م23112020الموافــــــق  اإلثنــــــينســــــ الثان
المناقصة  .  ل من يرغب من الجهات المشاركة  حضور    و

ة إرفــــاق تـــــأمين ابتــــ - ســـــ ة  %2دائي ب ـــــة ســـــار ك بنكـــــي أو كفالــــة بنك شــــ مـــــة العطــــاء إمـــــا  مــــن ق
 المفعول . 

عـــةارفــاق صـــورة مــن الســـجل التجــاري للشـــركة  -  معتمــد وســـاري المفعــول حســـب األصــول المت
م كراسة الشروط.  سل  عند 

م كراسة الشروط .  خلو طرف من الضرائبارفاق شهادة  - سل  عند 
ة الحق في التجزئة.  -  للجمع
أقل األسعار . الج - ة غير ملزمة   مع
ه العطاء - دة على من يرسو عل لفة االعالن في الج  .ت
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