
 

 25.02.2020القدس في 
 دعوة استدراج عروض أسعار

 للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات ACTإعالن صادر عن مؤسسة 
 والتواصل.لتقديم خدمات تدريب في مجاالت الوساطة والتفاوض، الضغط والمناصرة، التخطيط 

 خلفية عامة
ضمن تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز السلم األهلي في ضواحي القدس المنفذ بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية بدعم من المؤسسة 

، والهادف إلى تعزيز انخراط الشباب في حماية منظومة السلم األهلي في المجتمع المحلي، GIZاأللمانية للتعاون الدولي 
المهارات النظرية والتطبيقية للمشاركين/ات على التعامل مع النزاع باللجوء إلى الحوار، واعتماد الوساطة القانونية،  وتطوير

من خالل تشكيل مجموعات شبابية ناشطة مجتمعيًا في مناطق والتفاوض المثمر والبناء، كبدائل للعنف واقتضاء الحق بالذات، 
مجاالت الوساطة بالتعاقد مع مدربين/ات في  ACTترغب مؤسسة دس، جنوب شرق، وشمال شرق، وشمال غرب الق

  .والتفاوض، التخطيط والتواصل، الضغط والمناصرة
 

 الهدف من التدريب
تعزيز قدرات الشباب على فهم النزاعات المجتمعية، وتحديد مستوى تهديد هذه النزاعات للسلم األهلي في المجتمع المحلي، 
واكتساب المهارات األساسية للمساعدة في الحد من هذه النزاعات، ووضع الحلول للمشكالت، واقتراح البدائل للتدخالت، وبناء 

 الضوء على قضايا محددة تهم المجتمع المحلي، وتنفيذها.  الحمالت التوعوية الهادفة لتسليط
 

 جداول تكاليف التدريب
 

  في كل منطقة ( يساعة تدريبية لكل عنوان تدريب 16) عدد الساعات التدريبية

 عنوان التدريب الرقم
السعر للساعة التدريبية  المنطقة المستهدفة في ضواحي القدس

 €اليورو 
 شمال غرب شمال شرق  جنوب شرق  باإلرقام و بالكتابة

     الوساطة 1
     التخطيط والتواصل 2
     الضغط والمناصرة 3
 
 

 المؤهلون لتقديم عروض األسعار
 

 .عرض السعريحق للمعنيين من االأفراد أو شركات التدريب واالستشارات المسجلين رسميا االشتراك في 



 

 

 

 

 تعليمات لمقدمي خدمات التدريب

 والشروط العامة: التعليمات .1

 أن يكون لدى المتقدم/ة أفرادا أو شركات الخبرة والمؤهالت لتنفيذ األعمال المطلوبة. .1

 يجب أن تتضمن األسعار المدونة في جداول تكاليف التدريب كافة المصاريف المترتبة. .2

 ترفض العروض غير الكاملة أو الغير مستوفية للشروط العامة. .3

 غير ملزمة بقبول أقل االأسعار دون ابداء األسباب ويمكن لها تجزئة عرض السعر. Actمؤسسة  .4
% ضريبة 5على الشركات تقديم شهادة خصم مصدر, وفي حال عدم وجود خصم مصدر لألفراد يتم خصم  .5

 الدخل.

ون بحقها في رفض أي عرض غير ملتزم بكل ما ورد في هذه التعليمات د دراسة عروض االسعارتحتفظ لجنة  .6
بيان األسباب ويحق لها اختيار العرض الذي تراه مناسبا واحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة وال يحق 

 لم يفز بالعطاء أن يطالب بأي تعويض.متقدم ألي 

دون قشط ووضع توقيعه  جدول تكاليف االسعاريجب استعمال الحبر األزرق الجاف أو الكمبيوتر في تعبئة  .7
 اكن المخصص لها في وثائق العقد. على كافة األم

 يكون المتقدم موافقا على كل ما جاء في العطاء ومسؤوال عنه.عرض السعر بمجرد تقديم  .8

على المدربين تقديم عرض فني يشمل برنامج التدريب, منهجية التدريب, وعرض مالي لكل يوم تدريبي وشامل  .9
 الضريبة والسيرة الذاتية باللغة االنجليزية فقط.

 
 مدرب/ المدربين الذين يرسوا عليهم اعرض السعر ملزمين بتقديم نموذج تقييم قبلي وبعدي.ال .10

 

 

 

 



 

 عروض االسعارتقديم  -2

 بعد هذا التاريخعرض سعر ولن يقبل أي  07/03/2020الموافق  السبتيوم  اخر موعد الستالم العروض. 

   ويحتوي هذا الظرف على  اسم العطاء, وعنوانه بظرف مغلق ومختوم يكتب عليهعرض السعر للمؤسسة يتم تسليم
 . العرض الفني والمالي منفصلين

 :محتويات العرض الفني 

  ظرف مغلق مختوم أو موقع من الخارج والداخل أي على كافة االأوراق الفنية المقدمة والتي
 خطة مقترحة لبرنامج التدريب.و  تتمثل بمنهجية التدريب

  للشركات.شهادة خصم مصدر ساري المفعول 

 .شهادة تسجيل الشركة للشركات 

 :شروط العرض الفني 
  أي عرض سعر مقدم من قبل الشركة يجب أن يتم ارفاق السير الذاتية للمدربين الذين تم

 اختيارهم لتنفيذ التدريب. اضافة الى كافة الوثائق المطلوبة والمشار لها مسبقا.
 لسيرة الذاتية باللغة االنجليزية فقط.أي عرض سعر مقدم من قبل االأفراد أن يتم ارفاق ا 
 .ارفاق منهجية التدريب وبرنامج مقترح حول موضوع التدريب المحدد 

 :محتويات وشروط العرض المالي 
 .ظرف منفصل ومغلق ومختوم 
 .جدول تكاليف االسعار مختوم أو موقع حسب األصول 

 
 :شروط العرض المالي 

 يوما من الوقت المحدد الستالم عروض االسعار.  90 يجب أن يكون عرض سعر صالحا لمدة ال تقل عن
ويعتبر العرض المقدم ملزما لمقدم العطاء وال يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه اال اذا حدد في الشروط 

 مدة التزام اطول من هذه الممدة, وال يجوز الرجوع فيه أثناء هذه المدة.
  الضريبة.فقط شامل  اليوروبعملة عرض سعر يجب تسعير وثائق 

 
  تصرف مستحقات المتقدم عن األعمال المنفذة بعد استالم تقارير التدريبات التي تم تنفيذها. 



 

  يوما من تاريخ تقديم مراسلة صرف المستحقات المالية بموجب شك  30يتم دفع الحساب للمتقدم خالل
 بنكي صادر لحسابه.

  الزمنية المحددة في العقد يجوز للمؤسسة التمديد في حالة تأخر المتقدم عن انجاز العمل خالل الممدة
 لفترة زمنية أخرى اذا اقتنعت بأسباب التأخير.

  سعر الوحدة ثابت ويسري على جميع اللقاءات التدريبية التي تحمل نفس عنوان التدريب وفي كل
ذ التدريبات المناطق المستهدفة, دون تغير حتى نهاية فترة التنفيذ, حيث سوف يتم تحديد مواعيد تنفي

 بعد أن يرسو العطاء على مورد الخدمة باالتفاق مع طاقم المشاريع بالمؤسسة.
 .يمكن التعاقد مع شخص واحد/ شركة واحدة أو أكثر لتنفيذ التدريب حسب مناطق المشروع المستهدفة 

 التاريخ.ولن يقبل أي عرض سعر بعد هذا  03/03/2020اخر موعد الستالم العروض يوم الثالثاء الموافق 

أو عبر  0598035788وجوال رقم  0525871165لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة المؤسسة على هاتف رقم 
 اإليميل 

act.adr.studies@gmail.com.  

 

 
 
 
 

 

 


