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   السادة
 التحية،بعد 

 
 عطاءاعالن 

 (PCHC/10-2020)العطاء رقم 
 (مواد دعائية ومطبوعات) العطاءمادة 

 
 عن المركز:

 

في مدينة الخليل، يعمل على تطوير  1996مؤسسة غير حكومية تأسست عام  وه الشبابيةمركز مصادر التنمية 
والثقافية والسياسية  واالجتماعية االقتصاديةمختصة وتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الشبابية النوعية ال

  .والرياضية
تعزبز وحماية حقوق االنسان بشكل افضل في جنوب الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة  وضمن مشروع نحو

القدس)أريج( وشركاؤه مؤسسة  -الذي ينفذه معهد االبحاث التطبيقية من االتحاد األوروبي الممول" "ماء وأرض
 . الخليل  -ة واعالم المرأة )تام( ومركز مصادر التنمية الشبابيةتنمي
 

مشروع حسب لطبوعات خاصة بالتعريف والترويج لل دعائية ومامركز مصادر التنمية الشبابية تنفيذ أعمينوي 
 .المواصفات الموضحة في ماد االستدراج

       
 

 المرفقات:
 ( الشروط الحقوقية 1مرفق رقم ).والمالية 

 ( قائمة البنود المطلوبة والمواصفات2رقم ) مرفق 

 ( 3مرفق رقم )جدول األسعار. 

 
 
 
 



Hebron Youth Development 

Resources Center  
Palestinian Childs’ Home Club  
Telfax : 02-2224545 
website : www.pchc.ps                                  

 مركـــز مصــــــادر التـنميـــــة الشبابيـــــــــة   
 نادي بيت الطفــل الفلسطينــي

 2224545تلفاكس : 

 www.pchc.ps: الموقع االلكتروني 

 

 

 
 
 
 
 

 (:1المرفق رقم )

 والمالية:الشروط الحقوقية 
 

 رأس اجلورة–اخلليل –نادي بيت الطفل الفلسطيين  التايل:سلم بالظرف املختوم اىل العنوان ي .1
 ظهرا.الثانية عشر الساعة  10/06/2020 االربعاء اخر موعد لتقدمي العرض يوم .2
 عرض.اعتماد معايري لتقدمي أنسب  املؤسسة غري ملزمة بأقل األسعار وهلا احلق يف .3
 قبض.وسند  سارية املفعول وشهادة خصم مصدر اليوروبعملة  صفرية ضريبة فاتورةيتم الدفع مقابل  .4
 لدراسة.ابعني االعتبار عند  ف تأخذو أو مكافئة وسجيوز للعارض تقدمي مواصفات فنية أفضل  .5
 وارفاقه.تعبئة السعر وأي مالحظات لديكم يف اجلدول  .6
 املضافة.شاملة لضريبة القيمة غري و  اليوروعار بعملة تقدم األس .7
 االلتزام باملواعيد. .8
 للمؤسسة حق جتزئة العطاء ألكثر من مورد، أو إلغاؤه دون أية مسائلة قانونية. .9

 % من قيمة طلب الشراء.10)بنكية( مقدارها على من يرسو عليه العطاء تقدمي كفالة حسن تنفيذ  .10
 وليست عرضة ألي تغيري او تعديل خالل مدة تنفيذ العقد. ثابتةأدناه تكون األسعار املشار إليها  .11
 لن ينظر يف أي عرض غري مستوف هلذه الشروط واخلاصة لدعوه العطاء. .12
 رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء. .13
 يع األوراق املرفقة.مج والتوقيع علىيرجى اخلتم  .14
 aqawasmi@ydrc.psميكن للراغبني بالتقدم للعطاء ارسال استفساراهتم على الربيد االلكرتوين  .15
 عطاء للتقييم.تسليم عينات للمواد املطلوبة مع ال .16

 
 :والتصاميم التوضيحيةالبنود المطلوبة ( 2المرفق )

 ودة غير نهائية و هي للتوضيح فقطالتصاميم الموج
 

مطبوع عليها الشعارات واسم المشروع  A5 مقاسمسطر  ورقة( 50نوت بوك صلب حلزوني فاتح )) مالحظاتدفاتر  .1
 حسب التصميم

mailto:aqawasmi@ydrc.ps
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 مطبوع عليها الشعارات واسم المشروع حسب التصميم حبر أزرق كبسةاقالم  .2
 رول اب  .3
 عارات واسم المشروع حسب التصميملون أزرق مطبوع عليها الش بطاقات عملاحبال  .4
 A4ورقة ملونه على الوجهين تعريفية عن المشروع حجم  .5

 50*35دوسية كرتون مانيال مضغوط  على الوجهين تعريفية عن المشروع قياس  .6

 حقيبة أوراق يد. .7
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 :المطلوبة وقائمة البنودجدول األسعار  :(3المرفق )

 التايل:يف اجلدول  السعر +أي مالحظات لديكم الرجاء تعبئة
 

سعر الوحدة  الوحدة الكمية البيان
 ليوروبا

المجموع 
 يوروبال

  توضيح خاص بالمورد
 

نوت بوك صلب مالحظات )دفاتر 

 مسطر ورقة( 50حلزوني فاتح )

  A5 مقاس

واسم مطبوع عليها الشعارات 
 حسب التصميم المشروع

500     

 حبر أزرق كبسةم اقال
واسم مطبوع عليها الشعارات 

 حسب التصميم المشروع

500     

     6 رول اب 
لون أزرق  بطاقات عملاحبال 

واسم مطبوع عليها الشعارات 
 حسب التصميم المشروع

50     

الوجهين تعريفية  لىورقة ملونه ع
 A4حجم عن المشروع 

1000     

 مانيال مضغوط  دوسية كرتون
الوجهين تعريفية عن على 

 50*35 قياس المشروع

500     

)مقسمة من  أوراق يدحقيبة 
 الداخل الى قسمين (

15     

 
 
 
 
 
 
 



Hebron Youth Development 

Resources Center  
Palestinian Childs’ Home Club  
Telfax : 02-2224545 
website : www.pchc.ps                                  

 مركـــز مصــــــادر التـنميـــــة الشبابيـــــــــة   
 نادي بيت الطفــل الفلسطينــي

 2224545تلفاكس : 

 www.pchc.ps: الموقع االلكتروني 

 

 

 
 المقدم:اسم 

........................................................................................................... 
رقم المشتغل المرخص للشركات: 

........................................................................................................... 
 العنوان:

........................................................................................................... 
 المحمول:رقم الهاتف 
........................................................................................................... 

التوقيع: 
........................................................................................................... 

 02 –راس اجلورة  –نادي بيت الطفل  على:الرجاء االتصال  لألسئلة واالستفسار حول وثيقة استدراج العروض
  aqawasmi@ydrc.ps اىل:أو ارسال امييل  0592033356/ 2224545


