
 

 

 

 

 
 

 24.10.2019 ثاث مكتبيإستدراج عرض أل 

ي القدس والممول من صندوق 
وع دعم المؤسسات االهلية ف  ي و ضمن مشر وبتنفيذ     بإدارة البنك االسالمي للتنمية النقد العرب 

ي 
اعات  ACT)ترغب ،  "برنامج األمم المتحدة اإلنماب  ز  عرض سعر  بالحصول عىل   (للدراسات والوسائل البديلة لحل النز

اء   ي )كنب مفرد عدد  خاص بشر ي عدد  2أثاث مكتب 
و عىل أن ال   للتفصيلوفقا  و طاولة ( 3و اسكمالت عدد  1وكنب ثالب 

ي الجدول أدناه عىل أن يقدم العرض بالظرف المختوم.  ةالوارد مواصفاتتقل ال
 ف 

 العدد  البيان الرقم
 

 المجموع بالدوالر األمريك   سعر الوحدة بالدوالر األمريك  

 كنبة ثالثة مقاعد :  1
المقعد و الظهر من خشب الساندويش   -

 . الملبس قماش
 للمسح بسهولة. قماش قابل   -
 مري    ح وجلسة صحية  -
   امكانية اختيار اللون . -
 

1   

 كنب مفرد :  2
المقعد و الظهر من خشب الساندويش  -

 الملبس قماش . 
 قماش قابل للمسح بسهولة.  -
 مري    ح وجلسة صحية  -
   امكانية اختيار اللون . -
 

1   

 سم  50*100قياس  –طاولة وسط خشب   3
  . األلوان  / امكانية اختيار اللون  -

1   

أسكمالت للزائرين متناسقة بالتصميم مع بند  4
 سم 50*50قياس  3رقم 

3   

  المجموع 
يبة المضافة  غنر    بالدوالر  المجموع   شامل قيمة الضز

 

   يجب  أن  تتوفر لدى  كل  من يرغب بتقديم عروض االسعار:  •
وط الت   وفيما  يل   الشر

يبية المورد ون كيأن   .1  ويتوفر لديه براءة ذمة وشهادة خصم مصدر.  صفرية   قادر عل اصدار فاتورة ضز

يبة القيمة المضافة. غنر  و بالدوالر االمريكي أن يكون السعر  األسعار:  .2  شامل لضز

  القدس  ACTالنقل و اإليصال اىل مقر مؤسسة األسعار يجب أن تشمل   .3
ز
 دوار الضاحية.  - بيت حنينا –ف



 

 

 

 

 
 

وبعد     أقل االسعار  بالمواصفات المطلوبةسوف تتم اإلحالة عىل مقدم العرض الذي يقدم    حالة  أمر العقد: إ .4

 .  المعاينة 

 .   صدور الكتاب الصفريالبضائع و  إستالم امن  أسبوعي   يتم الدفع لمن يرسو عليه العرض خالل  .5

اعات  ACT)مؤسسة  .6 ز  غي  ملزمه بأقل األسعار.  (للدراسات والوسائل البديلة لحل النز

اعات  ACT)مؤسسة  .7 ز  بالكميات المذكورة اعاله.  غي  ملزمه (للدراسات والوسائل البديلة لحل النز

بحيث تكون نسخة العطاء معبئة ومختومة   باليد المذكور أعاله ؤسسة الميسلم النموذج معبأ إىل عنوان  .8

 حسب األصول. 

 من تاري    خ استالم العروض.   شهرحبى سارية المفعول  سعاركميجب أن تكون عروض أ   رسيان مفعول العرض:  .9

ة الممتدة  - ين توريد جميع البنود سيكون خالل الفيى ي خالل شهر  تشر
 . 2019  ثاب 

 . وبالدوالر األمريكي سيتم الدفع من خالل شيك بنكي  -

وقبل الساعة الثانية   10.2019. 27األحد آخر موعد إلستالم عرض السعر المختوم و بالظرف المختوم هو يوم  -

ة ظهرا.    عشر

اعات   ACT)لالستفسار ولمزيد من المعلومات   - ز  يرج  االتصال عىل: ( للدراسات والوسائل البديلة لحل النز

ي عىل العنوان  :  ، (025459777)، هاتف رقم :  (قصي عباس) -
وب  أو ارسال بريد الكيى

[act.adr.studies@gmail.com ] 

ام،،،  وتفضلوا بقبول فائق االحن 

 

 المدير التنفيذي
 محمد كامل هادية  

وع   منسق المشر
 قصي فخري عباس  

 
 
 

 

 

 


