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 يـل الفلسطينــت الطفـنادي بي
 

 للمحروقات خلف حمطة زيد –رأس الجورة  –ل ـالخلي

Hebron YDRC  

Palestinian Childs’ Home Club  

Hebron-Ras al-Jura- Behind Zaid fuel station 

                                                                                                                  

 
 

 

 

   السادة

 التحية،بعد 

 

 شراء أثاثعطاء 
 (PCHC/91-01)العطاءرقم 

 (العطاء ) أثاث قاعة متعددة األغراض مادة
 

 عن المركز:

 

هو مؤسسة غير حكومية تأسست “نادي بيت الطفل الفلسطيني “ مركز مصادر التنمية الشبابية

شاريع والبرامج الشبابية في مدينة الخليل، يعمل على تطوير وتنفيذ العديد من الم 1996عام 

  .النوعية المختصة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية

 

 

عطاء لشراء أثاث خاص بمساحة متعددة وعليه، يعلن نادي بيت الطفل الفلسطيني عن استدراج 

 اإلستخدام تشمل طاوالت و كراسي و قواطع حسب التفاصيل باألسفل .

 حترام،االوتقبلوا فائق 

 

 

 

 المرفقات:

 ( الشروط الحقوقية 1مرفق رقم ).والمالية 

 ( 2مرفق رقم )للتصميم مقترحة توضيح + صور شرح 

 ( 3مرفق رقم ) المطلوبة. وقائمة البنودجدول األسعار 
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 (:1المرفق رقم )

 

 والمالية:الشروط الحقوقية 

 
رأس –الخليل –ت الطفل الفلسطيني يسلم بالظرف المختوم الى العنوان التالي: نادي بي .1

 الجورة
 ظهرا.الثانية عشر  الساعة 4/1/2020السبت اخر موعد لتقديم العرض يوم  .2
وبدون  ،خاصةضمن معايير  االختيار المؤسسة غير ملزمة بأقل األسعار ولها الحق في .3

 .إبداء األسباب
االعتبار عند  بعين ف تأخذوأو مكافئة وسيجوز للعارض تقديم مواصفات فنية أفضل  .4

 الدراسة.
 وارفاقه.تعبئة السعر وأي مالحظات لديكم في الجدول  .5
 المضافة.وشاملة لضريبة القيمة  عار بعملة الشيكلتقدم األس .6
 يحق للمركز تقسيم العطاء او الغاءه في اي بند من البنود المذكورة حسب ما يراه مناسبا. .7
 السعر باألسفل يشمل النقل والتركيب .8
 للمهندس المشرف للموافقة عليها قبل البدء بالعمل تقديم عينات .9

 االلتزام بالمواعيد .10
 للمؤسسة حق تجزئة العطاء ألكثر من مورد، أو إلغاؤه دون أية مسائلة قانونية. .11
 في ملف منفصل عن ملف المواصفات والكتالوجات.تسليم العرض المالي  .12
 والتنزيل للموقع. األسعار تشمل النقل للمؤسسة، التركيب إذا بحاجة للتركيب، .13
% من قيمة 10على من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ )بنكية( مقدارها  .14

 طلب الشراء.
 .المفعول مع الفاتورة الضريبية ةمصدر ساريشهادة خصم على المورد تقديم  .15
 لن ينظر في أي عرض غير مستوف لهذه الشروط والخاصة لدعوه العطاء. .16
 و عليه العطاء.سرسوم االعالن على من ير .17
 رفقة.يرجى الختم و التوقيع على جميع األوراق الم .18
ارسال استفساراتهم على البريد االلكتروني لعطاء ل بالتقدمراغبين ليمكن ل .19

aqawasmi@ydrc.ps    27/12/2019لغاية يوم السبت الموافق  . 
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 ة المواصفات :ئمقا :(2المرفق )

 
1. Multi-Purpose Stack Chair: 

 

 Stackable, versatile seating 
element with a four-leg or sled-
style frame design. 

 The stacking frame design is 
easy to move, transport, and 
store. 

 The seat may be composed of a 
one-piece shell or separate seat 
and backrest in all plastic, upholstered, or mixed styles. 

 silver or chrome frame finish 

 Color: Blue, Red , Yellow 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Stacking Chair Cart 
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3. Mobile Trapezoid Table 
 

 Tops made top wood quality, heat 
and scratch resistant panel. 

 Twin bar folding leg.  

 Mechanism locks legs in place 
when open and closed so legs 
won’t drop down when carried 
(light table). 

 can be easily stacked away when 
not in use,  

 2 folding chrome legs and a patented mechanism. Simply 
press and the legs elegantly fold flat and lock in place. 

 120 cm w x 70 cm d x 74cm h 

 Color : Legs: Black , Silver or chrome  , Top : Beach Or 
White 

 
4. Mobile Rectangle Table 

 

 Tops made from top wood 
quality, heat and scratch 
resistant panel. 

 Chrome twin bar folding 
leg.  

 Mechanism locks legs in 
place when open and 
closed so legs won’t drop 
down when carried. 

 can be easily stacked away when not in use, (light table). 
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 2 folding chrome legs and a patented mechanism. Simply 
press and the legs elegantly fold flat and lock in place. 

 120 cm w x 70 cm d x 74cm h 

 Color : Legs: Black ,Silver or chrome  , Top : Beech Or 
White 
 

 
5. Mobile White Board dividers 

 

 120 cm w x 170 cm h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Maker table Chairs  
Three or four -legged seat without 
back 
45cm H 
Color: Red , Blue ,White 

 
 
 
 
 
 
 

7. Bar Chair 
 
75 cm H  
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Seat: plastic or wood. 
Color : legs : Black , Seat : Wooden Beech, black, brown, 
dark brown. 

 
 
 
 
 
 

8. Computer Chairs:  
 
Comforted Plastic Seat  
Steel Legs  
Color : Black 
45cm Hight 

 
 
 
 
 
 

9. Lounge Chair 
 
Color : Dark Blue , Black Legs 
Comfortable seating  
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 :المطلوبة وقائمة البنودجدول األسعار ( 3رفق )م
 

 التالي:في الجدول  السعر +أي مالحظات لديكم الرجاء تعبئة
 

سعر  الوحدة الكمية البيان 
الوحدة 

شيكبال
 ل

المجمو
ع 

 بالشيكل

 توضيح خاص بالمورد
) الرجاء توضيح موعد 

  التسليم (

1 Multi-Purpose Stack 
Chair 

    كرسي 40

2 Stacking Chair Cart 
 

    عربة 2

3 Mobile Trapezoid 
Table 
 

    طاولة 16

4 Mobile Rectangle 
Table 
 

    طاولة 4
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5 Mobile White Board 
dividers 
 

قاطع  4
 لوح

   

6 Maker table Chairs  
 

    كرسي 8

7 Bar Chair 
 

    كرسي 13

8 Computer Chairs 5 كرسي    

9 Lounge Chair 
 

    كرسي 2

 

 المقدم:اسم 

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

.. 

 :او رقم الهوية لألشخاص في حال التعاقد  لشركاتلمشتغل المرخص لرقم ا

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

.. 
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 العنوان:

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

.. 

 المحمول:رقم الهاتف 

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

.. 

: و ختم الشركة لتوقيعا

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

.. 
 –راس الجورة  –بيت الطفل  نادي على:الرجاء االتصال  العطاءلألسئلة واالستفسار حول وثيقة 

 aqawasmi@ydrc.ps الى:أو ارسال ايميل  5605920333/ 2224545 02
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