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ال ارخ 2021/12/08 :م

استدراج عروض أسعار
اس ئجار قاعة وتوف وج ة غذاء

WHC/HR/2021-12-101

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

رقﻢ تل فون  -جوال

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

ﻳﺮﻏﺐ مﺮكز صحة المﺮأة – ال ــج التابع لجمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ خان ﻳو س استدراج عﺮوض أسعار
اس ئجار قاعة مع توف وج ة ﻏذاء ،وذلك من خﻼل تنف ذ م وع " تمك وحما ة ال ساء للعمل معا من أجل
التغي " ال ا ة مع جمع ة العون الط للفلسطين  ، MAPفع من ﻳﺮﻏﺐ من ال ات والمطاعم
المﺮخصة ﺣﺴﺐ اﻷصول المشاركة عل ه تعﺒئة العﺮض وذلك حسﺐ المواصفات وال وط التال ة :
 .1الفاتورة اسم جمع ة الثقافة و الفكﺮ الحﺮ
 .2ﻳتم ﺴد د الم لغ ش ك أو ﺣوالة بنك ة خﻼل  28ﻳوم من تار ــخ استﻼم الفاتورة
ة الق مة المضافة
 .3الﺴعﺮ شامل
من المنﺒع
 .4إرفاق شهادة خصم
 .5الجمع ة ﻏ ملزمة أقل اﻷسعار .
 .6العﺮض قا ل للتجزئة
 .7ال م ة قا لة لل ادة أو النقصان ب ﺴ ة .%25
 .8عملة العﺮض  :الش ل
 .9حق للجمع ة إلغاء جميع العﺮوض المقدمة من الموردﻳن و عادة ط ح عﺮض الﺴعﺮ مﺮة ثان ة إما ش لها
الحا أو عد إجﺮاء أي تعد ل عل ه
.10مدة ان العﺮض  :شهﺮ
.11ع المورد ختم وتوقيع العﺮض
 .12موعد استﻼم العﺮوض الﺴاعة العا ة ص اﺣا بتار ــخ 2021 12 13م.
.13س تم فتح العﺮوض خﻼل  3أ ام من موعد ﺴل م العﺮوض.
خان ﻳو س
 .14ﺴلم العﺮوض ظﺮف مغلق ومختوم المكتﺐ الﺮئ
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العرض الما و شمل:
الرقﻢ

البند

الوحدة

الوصف
اس ئجار قاعة وتوف وج ة ﺣﺴﺐ التا :

سعر الوحدة
ال م ة
NIS

اﻹجما
NIS

 أن ت ﺴع القاعة لعدد  32شخﺺ
اس ئجار
1

قاعة

لمدة  6أ ام
 توف

افة اللوجﺴ ات من جهاز

 LCDوشاشة عﺮض

وتوف

شخﺺ

192

 وأن تكون القاعة مك فة وتوف

وج ة

اﻻن نت
 ساندو ش فينو لحوم ب ضاء )دجاج(
 +طاطا  +سلطة  +م وب
اﻻجما
اﻻجما

الش ل ) أرقام (

الش ل ) حروف (

مﻼحﻈة:
س تم تحد د اﻷ ام ﻻﺣقا مع من ﻳﺮسو عل ه العﺮض من خﻼل م ﺴقة الم وع.
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