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  استدراج عروض أسعار 
تروني  م متجر زاجل اإلل   تصم

CC/ Service/2020-06-35 
 
  

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

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

    
ة الثقافة و الفكر الحر في المركز الثقافي التابع إلى رغب ي   م متجر استدراج عروض أسعار جمع تصم

تروني، اب (ضمن موذلك  زاجل اإلل اب -  YEP)شروع تمكين الش ادة الش ق ة  ادرات المجتمع ز الم ، تع
اب واألطفال في فلسطين (دعم و  ز الش ة GIZ) التابع لل (SYSمن برنامج تع ض من وزارة الخارج ) و بتف

ة ، فعلى من يرغب في المشاركة من  ه تعبئة العرض ع، واألفراد  المرخصة حسب االصولالشرات األلمان ل
ة :    وذلك حسب المواصفات والشروط التال

  
ة الثقافة و الفلفاتورة ا .1  " في حال الشرات " .كر الحراسم جمع
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم   .يوم من تار
مة المضافة .3 ة الق   .السعر شامل ضر
 . " في حال الشرات "إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع .4
أقل األسعار .5 ة غير ملزمة   .الجمع
ة الحق في تجزئة العرض عند الحاجة لذلك.  .6  للجمع
م .7 ة  ةال س ادة أو النقصان ب لة لل  .%25قا
ل .8  .عملة العرض : الش
ع .9  .مدة سران العرض : أسب

  .على المورد ختم وتوقيع العرض .10
احا موعد استالم العروض الساعة  .11 ــــخ العاشرة والنصف ص  .م28062020بتار
تم فتح العروض  .12 ــــخ استالم العروض. س ام من تار  خالل ثالثة أ
سسلم العر  .13 خان يو سي    .وض في ظرف مغلق ومختوم في المكتب الرئ

  
ات                                       توقيع وختم المورد      ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع
     
  .............                                                   ............               ..........................  
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  : مواصفات ال
   

  
  
  

  ً ة: أو   الخدمة المطل
ر  - م وتط ة في إجادة تصم اف ه خبرة  ة ولد ترون م المتاجر اإلل مبرمج محترف في مجال البرمجة وتصم

ة ترون   .المتاجر االل
تروني متعدد التجار ومتعدد إ - ل متجر المتاجر شاء متجر إل م ل م  اإلضافة، متضمن لوحة تح للوحة التح

ة. الر  س   ئ
ة ميول  - م للمتاجر لتلب   وسلعهم.  التجار تعدد قوالب التصم
ل ( - ا مبيوتر، والم كون المتجر متوافق مع ال  ).Responsiveأن 
سجم  - كون عصري وم م الموقع ل ة تصم امل مع اله ل  ةش   .الفلسطي
ارات ( - ل متغير A/B Testing تطبيق اخت اس التغيير الناتج عن تعد   ما في المتجر.  )من أجل ق
اب من التوقع  - ــــع الش عة مشار ــــج الموقع ومتا شر وترو عة  ــــع لمدة م 10متا   شهور.  4شار
انة دورة للمتجر لمدة  - املةص   .سنة 
كون محمي وآمن ( شهادة - جب أن    )SSL الموقع 
از - امت ة  ث تكون فلسطي ح صرة للمتجر  ة ال   مراعاة اله

   
ا     المخرجات: ثان

ة الحديثة سهل االستخدام ناسب مع التحديثات التقن ة ي ة فلسطي تروني عصري ذو ه   والوصول.  متجر ال
  

  الدعم الفني : ثالثا  
عة النظام عند الحاجة  ق العمل المتابع والمشرف مع متا تقدم الشركة الدعم الفني المطلوب للمتجر وتدرب ف

حسب الطلب.    و
   
ات                                       توقيع وختم المورد     ة الثقافة والفكر الحردائرة المشتر    جمع

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

ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م سعر   ال
  NISالوحدة 

االجمالي  
NIS  

1. 
م متجر  تصم

تروني     زاجل اإلل

تروني وذلك  م متجر زاجل اإلل تصم
المواصفات والشروط حسب المواصفات 

  المرفقة أدناه
  

 1 متجر

 

  

ل أرقام الش    االجمالي 

ل حروفاالجمالي      الش
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عا     شروط التقدم للخدمة:  را
ا خبرة ال تقل عن  - ه ة لد   سنوات في المجال.  3المتقدم
م نماذج منها.  - لزم تقد قة و ا اعمال سا ه ة لد   المتقدم
ة الالحقة،  - عة الفن م، والمتا ضم أعمال البرمجة والتصم ق عمل (  م العرض من خالل ف فضل تقد

انة).    والص
ة.  45انجاز المهمة في عدد  - ــــخ الترس   يوم عمل من تار
م عرض فني.  -   تقد
م عرض مالي.  -   تقد
ة  -   او الشرات المتقدمة.  لألشخاصإرسال السيرة الذات
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