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 المركز الفلسطيني لإلرشاد

 

     MB-6/2021-2 :رقم    ( نجوم 3و)(  4فنادق )و قاعاتمناقصة سنوية "  أسعارعروض : مناقصةال

 : مرجعيةالشروط ال

 الرقم  الصنف المواصفات

( بين  ما  المختلفة  التدريبات  في  المشاركين/ات  عدد  حسب  حضور  لعدد  تتسع  (   25-20قاعة 

 :شخص على ان تشمل

، جهاز LCDجهاز    ، شاشة عرض،لوح فليب شارت  ، توب  بال  ر اللوجستيات منتوف -1

 صوت ومايك السلكي. 

 ر موتور كهرباء في حال انقطاع الكهرباء. توف -2

 . باتفاق مسبقحسب طبيعة التدريب  وترتيبهاطاوالت كراسي وعدد توفر  -3

 على جهاز الكمبيوتر. موصول نظام صوت توفر   -4

 ف/تدفئة. ام تكييوجود نظ -5

وبنفس    رتوف -6 بديل  الممكان  القاعات  حال  تفقمستوى  في  أنشطة    عليها  طارئة وجود 

 لمركز وعدم توفر حجز. ل

 مساحة تكفي لمشاركة المشاركين/ات في فعاليات حركية. -7

أو   -8 لوبي  مثل  صغيرة،  عمل  مجموعات  عمل  يمكن  مكان  القاعه  بجانب  مكان  توفير 

 قاعة. 

 تاك .صق أو البلوعه، باستخدام الالطبوعات على جدران القاامكانية الصاق بعض الم -9

 لوضع المطبوعات والقرطاسية. قاعةلاي نهاية طاولة فتوفر  -10

 ضيافة النشاط:  -11

 وتشمل  قبل بداية التدريب وخالل ساعات التدريب  (2عدد )استراحة خفيفة  ضيافة  توفر   ▪

 .ر(عصيانواع  3،ء امانواع معجنات مالحة وحلوة،   3، نسكافيه وحليب، قهوة ،)شاي

وت توفر   ▪ غداء  وم  شملوجبات  سلطات  لحمة+  قطعة  مع  رئيسية  روبات  ش)وجبة 

  بارد   سلطات ومشروبانواع    3( وأرز، بطاطا،  ومقبالت( أو وجبة رئيسية مع قطعة دجاج

 . (ونوعين حلويات

دجاج، لحمة،   تتكون من:أصناف    4-3من  )الوجبة الرئيسية  ويشمل    بوفيه مفتوح توفر   ▪

عن  حيث  بمتنوعة    طات سل،  سمك تقل  من  ومشرو  ،  اصناف  6-5ال  بارد    4-3ب 

 .اصناف( 4-3وفواكه من  ف،اصنا 4-3 حلويات من اصناف، 

 ضيافة ووجبات رقاعة مع توف 1.1
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 ( شخص.100-80تتسع لحوالي )توفر قاعة  ▪

 حضور. حسب عدد الور طاوالت مع كراسي توف ▪

اللوجستيات  توف  ▪ شاشةر  عر  من  لتقديم  انشعرض  عن  مستمر  فعاليات  ض  او  المركز  طة 

 عينة. م

 الكهرباء. ر موتور كهرباء في حال انقطاع توف ▪

استقبال   1.2 حفل  لتنفيذ  قاعة 

reception   أو حفل يخص برنامج   او

 مشروع في المركز 
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انواع  5     -4  كبه، تبولة  معجنات مالحة وحلوة +انواع    5-4وتشمل  ر ضيافة للحضور  توف ▪

 . مشروبات ساخنة وبارده

 مناسبة إللقاء كلمات ترحيب وكلمات للمشاركين/ات.عرض ر منصة توف  ▪

 يات مناسب. م صوتر نظاتوف ▪

 ت.بعض الفعاليا وعرض مناسبة لتقديم  اويةأو زر مسرح مناسب توف ▪

لمركز ل طارئة  مكان بديل وبنفس مستوى القاعات المتفق عليها في حال وجود أنشطة  ر  توف ▪

 وعدم توفر حجز. 

 ( شخص.100-80تسع لحوالي )ة تقاعتوفر  ▪

 حسب عدد الحضور. وع كراسي الت مر طاوتوف ▪

اللوجستياتتوف ▪ فعاليات    من  ر  او  المركز  انشطة  عن  مستمر  عرض  لتقديم  عرض  شاشة 

 معينة. 

 وتور كهرباء في حال انقطاع الكهرباء. ر متوف ▪

 أو زاوية مناسبة لتقديم بعض الفعاليات.  ر مسرح مناسبتوف ▪

 ون البلوتاك. ليق عليها باستخدام معجإمكانية استخدام الجدران للتع ▪

   ة مشروبات ساخنة وبارد  حة وحلوة +جنات مالوتشمل معلحضور  لعدد ار ضيافة  توف ▪

 حسب عدد  الحضور. و( عصير، ماء  )شاي، قهوة، نسكافيه،

ضيافةتوف ▪ وحلوةانواع    5-4وتشمل  لحضور  اد  لعد  ر  مالحة  ومعجنات  ع  انوا  5  -4  ، 

 . الحضور ، ماء( وحسب عددمشروبات ساخنة وبارده

مكان بديل وبنفس مستوى القاعات المتفق عليها في حال وجود أنشطة للمركز وعدم توفر ر توف ▪

 حجز.

  قاعة لتنفيذ معارض فنية 1.3

 بوفيه مفتوح.  تشمل وجبة الفطور أنوالمفردة والثالثية( على  )المزدوجة سعر غرف مبيتتحديد 

للمركز طارئة ي حال وجود أنشطة ف ان بديل وبنفس مستوى الفندق والغرف المتفق عليهامك رتوف

 وعدم توفر حجز. 

 2 غرف مبيت   2.1

عشاء    توفر ▪ ومشروبات    وتشملوجبة  سلطات  لحمة+  قطعة  مع  رئيسية  )وجبة 

  بارد   سلطات ومشروبانواع    3( وأرز، بطاطا،  ومقبالت( أو وجبة رئيسية مع قطعة دجاج

 . (حلويات ونوعين

الرئيسيويشمل    بوفيه مفتوحتوفر   ▪ لحمة،    4-3  منة  )الوجبة  بها دجاج،  يتوفر  أصناف 

  اصناف، حلويات   4-3ب بارد من  ومشرو  اصناف،  6-5متنوعة ال تقل عن    ، سلطاتسمك

 .اصناف( 4-3اصناف، وفواكه من  4-3من 

  وجبة عشاء 2.2

  وجود مسبح وساونا  2.3 .هيةاألنشطة الترفيالل خ ر مسبح وساونا الستخدامها توف

  رياضية وجود صاالت 2.4 دق.في حال المبيت في الفنالترفيهية  طةنشأللر صاالت رياضية توف
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 المذكورة ضمن الشروط التالية:  الموردين المناقصات يقدمعامة: شروط  

 مناقصة. تسليم المناقصة بظرف مغلق ومختوم بختم مقدم ال -1

 ة خصم بالمصدر. فواتير ضريبية، وشهاد وجود -2

 الضرائب. نواعاألسعار بالشيكل وشاملة لجميع أ -3

الفواتير -4   قوم المركزي  حيثفواتير صفرية،  مقرونة ب)حسب المشاريع والممولين(  ولمناطق الضفة    وجود مرونة في بعض 

 اإلعفاء الضريبي. بعةبمتا لإلرشاديني لفلسطا

5- ( خالل  الشيكات  اصدار  ال30يتم  استالم  تاريخ  من  يوم  يتم  (  الضريبي  االعفاء  حال  وفي  الضريبية،  المورد تزويفاتورة  د 

 ( يوم. 30يوم(  ويتم اصدار الشيك بعد استالم الفاتورة الصفرية خالل ) 14-10ي خالل مدة من )الضريب باإلعفاء

 للتمديد.  قابلعام المناقصة لمدة  -6

 عام. ال االلتزام باألسعار المقدمة في المناقصة طول فترة التعاقد وعلى مدار -7

 توضيح رقم المشتغل المرخص. -8

 . مناقصةوعنوان مقدم ال عيةتوضيح المرج -9

 ارفاق شهادة خصم مصدر سارية المفعول. -10

 أجور اإلعالن على من ترسو عليه المناقصة.  -11

 ( نجوم. 3( او ) 4)ندق توضيح تصنيف الف -12

 .وحسب موازنة المشاريع من فندق أكثر المناقصة على إرساءللمركز يمكن  -13

 .األسعار غير ملزم بأقلالمركز  -14

ثنين االلغاية يوم  "  MB-6/2021-2 رقم  ( نجوم3( نجوم و)4) فنادققاعات ومناقصة "  يوضح عليهختوم مبظرف  مناقصةسلم الت

المركز    حتى    5/7/2021الموافق   مقر  في  الرابعة  في    لإلرشادالفلسطيني  الساعة  المقاطعة  -البيرة  -رام هللا  الكائن  شارع   -خلف 

 .خامسالطابق ال رعمارة عشتا –رة الجميل سنتر عما

د  عب  2:00صباحاً لغاية الساعة    9:30  كل أيام األسبوع ما عدا الجمعية واألحد من الساعة  لخال االتصالمعلومات يمكنكم  مزيد من الل

 jer.org-Muneera@pcc، او التواصل عبر االيميل: 0598651139جوال:   02-2989788 الظهر على رقم هاتف: 

 

 قسم المشتريات 

 

mailto:Muneera@pcc-jer.org

