
                             
                                                    

  
  
  
  
  

الظرف المختومإعالن إعادة  ح مناقصة   ط
ة مة شرائ ف  قس ة ومواد تنظ   لمواد غذائ

  )2021AI27رقم (
  

ة الثقافة والفكر الحر في   ح مناقصة  اإلعالن عن إعادة ترغب جمع ةط مة شرائ  قس
الظرف المختوم، وذلك من خالل مشروع "  ف  ة ومواد تنظ ةلمواد غذائ الطارئة  االستجا

ساء  ة لل ة والصح ة واالجتماع ة والخدمات النفس ة وغير الغذائ  المهمشات فيللمواد الغذائ
ــــج -صحة المرأةمركز "، والذي ينفذه  2021غزة قطاع  ة الثقافة البر والفكر الحر  التابع لجمع

ة من أجل أطفال فلسطين ا ان ا ة مع الحملة ال فعلي من يرغب في  ،CCP JAPANلشرا
المرخصة والمصنفة حسب األصول، التوجه إلى والموالت  المشاركة من الشرات والمحالت

ائن في حي األمل  ة ال س –حمر الفلسطيني خلف الهالل األ  –مقر الجمع ، مدينة خـان يو
ــاحـا حتى الساعة  التاسعةل سـاعـات الدوام من الساعــة لشراء  وثائق العطــاء خال ةص ظهرا  الثان

ة دوام  وحتى م11102021الموافق  اإلثنينمن يوم  ، وذلك ابتداء الموافق  اإلثنينيوم نها
ل  م، وذلك18102021 أن :  200مقا ل رسوم غير مستردة  ، مع العلم    ش

  
ــــالظرف المختــــوم هــــو يــــوم  - ـــــم العــــروض  عــــاءآخـــــر موعـــــد لتقد  م20102021الموافــــق  األر

ة الساعة    ظهرا الثان
ً
ة  . مقر الجمع

ف يوم  - تم فتح المظار ةالساعة  م20102021الموافق  األرعاءس ـل ظهرا  الثان حضور  و
المناقصة  .    من يرغب من الجهات المشاركة 

مــــة دخول العطــــاء لــــإرفــــاق تــــأمين ابتــــدائي  - ل 1000ق ــــة  شــــ ك بنكــــي أو كفالــــة بنك شــــ إمــــا 
ة المفعول .   سار

ذ إرفاق   - مة  كفالة حسن تنف ل 4500ق ة المفعـول ش ـة سـار ك بنكـي أو كفالـة بنك شـ  إمـا 
ه العطاء.   من من يرسو عل

عـــةارفــاق صـــورة مــن الســـجل التجــاري للشـــركة  -  معتمــد وســـاري المفعــول حســـب األصــول المت
م كراسة الشروط. عند   سل

م كراسة الشروط .  خلو طرف من الضرائبارفاق شهادة  - سل  عند 
ة الحق في التجزئة.  -  للجمع
سوق في محافظة الوسطى.  - ز لل كون لدى المورد المشارك مرا  فضل أن 
أقل األسعار .  - ة غير ملزمة   الجمع
ه العطاء - دة على من يرسو عل لفة االعالن في الج  .ت
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