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  استدراج عروض أسعار 
د سوالر   تور

WN/ Initiative /2021-07-46 
 
  

 ..............................................  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 د سوالر استدراج عروض أسعار جمع وذلك  ،تور

ذ مشروع  ادة امن خالل تنف ق ة للمخاطر  فعلى من يرغب في المشاركة من ، SCLR لمجتمعاالستجا
ة  والمطابعالشرات  ه تعبئة العرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال المرخصة حسب االصول ، عل

:  
  

ة الثقافة و الفكر الحر  .1 اسم جمع   الفاتورة 
ك  .2 ش لغ  د الم سد ة يتم  ــــخ استالم الفاتورة 28خالل أو حوالة بنك   يوم من تار
مة المضافة  السعر  .3 ة الق   شامل ضر
  إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
ل للتجزئة .6  العرض قا
ة  .7 س ادة أو النقصان ب لة لل ة قا م  .%25ال
لعملة العرض :  .8  الش
عادة  .9 ة إلغاء جميع العروض المقدمة من الموردين و ة عرض السعر مرة ث استدراجحق للجمع ان

ه ل عل عد إجراء أي تعد لها الحالي أو  ش  إما 
 شهرمدة سران العرض :  .10
  على المورد ختم وتوقيع العرض .11
ة عشر موعد استالم العروض الساعة  .12 احا  الحاد ــــخ ص  .م26072021بتار
تم فتح العروض الساعة  .13 ة عشر س احا بوالنصف الحاد ــــخ ص  .م26072021تار
سسلم العروض في ظرف مغلق  .14 خان يو سي    ومختوم في المكتب الرئ

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

  
   

  مالحظة: 
ل التورد والنقل  - ان الذي س على نفقةوالتحم س. المورد في الم ده الحقا في محافظات خان يو  تم تحد
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

NIS  
االجمالي  

NIS  

د سوالر  1   تور
  

ع سوالر د وقود من ن   1  لتر تور
 

  

ل الش األرقام    اإلجمالي 

ل الش   حروف  اإلجمالي 
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ة:    الخدمة المطل
ذة عن المشروع   :ن

ة الثقافة والفكر الحر من خالل  ة (تنفذ جمع ادة المجتمعات المحل ق ة للمخاطر  كة وصال مشروع االستجا ، )SCLRش
س  األزمات في محافظة خانيو الخبرات المشتركة ن خالل استخدام المهارات و موالذي يهدف الى دعم المجتمعات المتأثرة 

جابي مستدام.  مهم وتمكينهم من دعم أنفسهم واحداث تغيير ا ز الصمود المجتمعي  لتنظ ادة لجان تع ق ة و تعمل الجمع
اجات مع أعضاء  د الموارد واالحت ات المجتمع بناء على تحد اجات وأول ب الحت ستج ة  ادرات مجتمع ذ م على تنف

ناد الى مساهم االس ادرتين في منطقتي حي السالم وحي المنارة من المجتمع  ة من جهات مختلفة، ومن ضمنها م ات مجتمع
اج  ة احت س والتي ستعمل على تلب ة خانيو لد ة مع  الشرا ة و ادة اللجان المجتمع ق ة  ذها الجمع س تنف محافظة خانيو

لة فتح وتوسيع الشوارع في المنطقتين المذكورتين م مش ط    ن خالل التالي: مجتمعي مرت

س .1   فتح وتوسيع عدد من الشوارع في منطقتي حي السالم وحي المنارة من محافظة خانيو

ة   :الخدمة المطل

ة الثقافة والفكر الحر  ة (ترغب جمع م ادرتين المذكورتين  ة من السوالر لصالح الم م   ) لتر3853بتورد 

ة:    المخرجات المطل

  ) ة م االضافة ) من 3853تورد واستالم   .السوالر 

  ة العام ه العرض حتى نها تم التعاقد مع من يرسو عل ة الثقافة والفكر س ز جمع ات أخرى عند الحاجة لمرا م لتورد 
سي  .الحر والمكتب الرئ

ات العرض:  ة  محت  التالي: تقدم الشرات المعن

شمل العرض  : الفني، على أن 
  .ة ة المطل م  ضمان توفير ال
 ة للشركةالسيرة ا  لذات
  شأ للسوالر. توضيح  لد الم
  س ن تعبئة الوقود للشركة في نطاق محافظة خانيو  أما
  ادة في عدد ة من الشركة المتقدمة من خالل السعر أو ال ة.  الليتراتالمساهمة المجتمع  المطل

م الفني والمالي للعروض المقدمة:    معايير التقي
  

م الفني والم  الرقم   الدرجة %  اليمعايير التقي
م الفني   70  أوال التقي

ة   .1 ة المطل م   30  توفر ال
ة للشركة   .2   15  السيرة الذات

شأ   .3   5  لد الم
ة من الشركة   .4   10  توفر المساهمة المجتمع
توفر محطات نقاط التعبئة في محافظة   .5

س   خانيو
10  

ا العرض المالي   30  ثان
م الفني  إجمالي   %100  والماليالتقي

ان د:  م   التور
ة تورد  - تم عمل اشرة.  االتفاق معالسوالر  س عة للشركة م  محطة الوقود التا
س - ن معينة ضمن نطاق محافظة خانيو ات محددة من السوالر الى أما م   .مكن طلب تورد 


