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عطاء طرح إعالن  

T/12DSF/I62-NFI/Gaza/16-07-2019 
 

ين الغير غذائية للنازح زيادة وتعزيز التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ في منطقة رفح ، من خالل توفيرالمواد"مؤسسة اكتد بتنفيذ مشروع تقوم 

المواد بدعوة موردي  ، (OCHAمكتب االمم المتحدة للتنسيق الشؤون االنسانية )االنساني من خالل  الدعمصندوق " وبتمويل من وبناء قدرات المجتمع

 : المرفقة بالعطاء مواصفات وجداول الكميات والشروط العامة والخاصةللوفقاً الغير غذائية الى تقديم عروض لما يلي ، 

 

 .يمكن لمقدمي العطاءات التقدم للحصول على مجموعة واحدة أو أكثر 

  سيتم إجراء المناقصة باستخدام وثائقACTED  المعتمدة لتقديم العطاءات ، وهي مفتوحة لجميع الموردين المؤهلين ومقدمي الخدمات. حيث انه يمكن

في مدينة غزة  ACTEDب يزية( مجاناً من قبل جميع مقدمي العروض المهتمين على العنوان التالي: مكتجمع وثائق المناقصة )باللغتين العربية واإلنجل

 م. 01:30الساعة  31/07/2019ص حتى األربعاء  09:00الساعة  16/07/2019الطابق الرابع ، ابتداًء من الثالثاء  -، شارع حبوش ، برج حجي 

  أو يمكن تنزيلها من موقعACTED  على www.acted.org " ضمن قسمcall for tenders." 

  يمكن لمقدمي العروض الرجوع إلى موقعACTED .وإدخال تعديالت محتملة على المناقصة الحالية و / أو مستندات المناقصة 

  مساًء في مكتب  12:00الساعة  21/07/2019سيتم تنظيم محضر اجتماع تمهيدي ، وذلك يوم األحدACTED  منطقة الميناء ، شارع  -، مدينة غزة

 العروض المهتمين في جلسة المعلومات مفضلة ولكنها ليست إلزامية. الطابق الرابع. حيث ان مشاركة مقدمي -حبوش ، برج حجي 

 مساًء ، على العنوان المذكور أعاله ، في مظروف مغلق. حيث  01:30في الساعة  2019يوليو  31عروض قبل يوم األربعاء الموافق يجب تقديم جميع ال

 انه سيتم رفض العروض المتأخرة تلقائًيا.

  لن تكونACTED  مسؤولة عن أي تكاليف أو نفقات يتحملها العارضون فيما يتعلق بإعداد وتقديم عروضهم إلىACTED. 

 العطاء عليه يرسو من علىاالنترنت  ومواقعاالعالن في الصحف  رسوم. 

 جلسة فتح العطاء علنية في نفس الزمان والمكان لمن يرغب بالحضور من الشركات التي تقدمت للعطاء فقط  

 
 

او بااليميل على  082828518رقم   مدينة غزة ،في  (ACTED) آكتدمؤسسة لمزيد من المعلومات حول العطاء يرجى اإلتصال على هاتف 

org.acted@tender.pto  نسخة لـtender@acted.org. 

 

بول قإذا كنت تشاهد أو تشك في أي فعل غير قانوني أو غير الئق أو غير أخالقي أو ممارسات تجارية )مثل التماس أو قبول أو محاولة تقديم أو  مالحظة:

 .transparency@acted.orgأي رشوة( أثناء عملية تقديم العطاءات ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى 

التسليم موعد  الوصف الكمية الوحدة الموقع 
 حزمة
 العطاء

 تاريخ من يوم 21 خالل

.اإلتفاقية توقيع  

رفح في اماكن 3 الكميات جدول في ةوضحم   
 

 1  والنايلون التنظيف مواد مجموعة

 تاريخ من يوم 21 خالل

.اإلتفاقية توقيع  

رفح في اماكن 3 الكميات جدول في موضحة   
الفراش مجموعة  2 

 تاريخ من يوم 21 خالل

.اإلتفاقية توقيع  

رفح في اماكن 3 الكميات جدول في موضحة   
 3  النظافة مجموعة

 تاريخ من يوم 21 خالل

.اإلتفاقية توقيع  

رفح في اماكن 3 الكميات جدول في موضحة   
واالسرية الشخصية االحتياجات  4 
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