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 اتلتقديم عطاءعاجلة دعوة 

 (وغير غذائية غذائية مواد) إغاثية مواد لتوريد
RFQNo.: [LGI-GS-Emg-14-001]   

 USAID -ضمن برنامج البنية التحتية والحكم المحلي الممول من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 

 2002تموز   20.التاريخ :  

عة، الى الشركات التجارية والتجار المسجلين لدى غرف التجارة والصنا (  CHFمجتمعات عالمية )سابقًا تدعو   مؤسسة  .1

إلى مخازن مؤسسة مجتمعات عالمية في رام هللا,  بالجملة المواد المطلوبة في العطاءلتوريد بعطاءاتهم  التقدم 

 والتي تتضمن: بإستخدام الجدول والمواصفات المرفقة ضمن وثائق العطاء
 

 :مواد غذائية           
معلبة، زيتون أخضر معلب،  معجون ، معلبات جبنة صفراء ، فول معلب ، حمص معلب، بازيالء معلبة،  فاصولياء حليب بودرة حوالي 

طماطم ،  مارتديال علب،  لحم عجل معلب إكسترا،  تونا معلبة ، مربى مشكل،  طحينية سمسم بيضاء،  فاصولياء بيضاء جافة حب،  

 ناشف ، عدس مجروش ،  زعتر ناشف ،  سكر ، شعيرية  صناعة محلية،  حمص )حب(

 زيت زيتون،  زيت نباتي ، أرز.دنية  أو صحية معبأة ،  مياه  معصناعة محلية،  شاي ،     معكرونة
 

 :  تنظيفمواد 
، معجون حالقة ، ماكينة حالقة ،   ليف جلى مع خريص، سائل جلى ، شامبو ، صابون قطع  ، مسحوق غسيل يدوي بودرة 

 .محارم تواليت، مقلمة أظافر،  بشكير قطني صناعة محلية ،  فوط نسائية ، فرشاة أسنان،  معجون أسنان ، حفاضات أطفال 

 :فرشات وتوابعها  
 1200mm xحرام قطني صيفي مفرد  ،   15x 20جرام   000 حوالي وسادة ناعمة ،  فرشة مصنوعة من األسفنج 

2000mm    ، صناعة محلية 

(  CHFمجتمعات عالمية )سابقًا يمكن للشركات المعنيية الحصول على معلومات اضافية من دائرة العطاءات/ مؤسسة  .2

 ظهرا . 10:99صباحا وحتى  0:99( واستعراض وثائق العطاء من الساعة02 -2413614، فاكس:  02 -2413616)ت: 

، مقابل رسوم العطاء ( CHFمجتمعات عالمية )سابقًا مؤسسة  منطلب باليمكن الحصول على وثائق العطاء وذلك  .3

 غير المستردة لكل نسخة بالقيمة المبينة أدناه.  

مكن تقديم أسعار لبعض أو جميع البنود المطلوبة ، حيث سيتم إعتماد الموردين على أساس أسعار الوحدات األقل ي .4

، ويتوقع أن يتم عمل عدة طلبيات بالجملة بكميات كبيرة ضمن العروض المستوفية لشروط العطاء لكل بند من البنود 

 .اإلغاثة لغزة طوال فترة برنامج إلغاثة عدة آالف من العائالت ، 

يجب توضيح نوعيات المواد المعروضة وتعطى األولوية للصناعات المحلية في حال توفرها، وسيتم إستبعاد العروض  .0

 ت وصور المواد المعروضة أو) عينات إن أمكن(. التي ال تتضمن عرض واضح للمواصفات والنوعيا

في العنوان الموضح أدناه. في تمام أو قبل  ( CHFمجتمعات عالمية )سابقًا يجب تقديم العطاءات في مكتب مؤسسة  .6

الموعد الموضح وسيتم رفض أي عطاء يصل بعد هذا الموعد، وسيتم فتح المظاريف بحضور مقدمي العطاءات 

 الراغبين في الحضور في نفس الموعد.  

 مجانًا رسوم العطاء غير المستردة لكل نسخة  :

 (2914/   7/ 23) األربعاء ظهرًا يوم  1:99الساعة    الموعد النهائي لتقديم العطاءات :

 غير مطلوبة   كفالة دخول العطاءات :

مجتمعات بظرف مغلق في صندوق العطاءات في مكتب  - : طريقة التقديم 

  في العنوان أدناه. ( CHFعالمية )سابقًا 

مجتمعات عالمية )سابقًا عنوان مؤسسة 

CHF  )  للحصول على نسخة العطاء

  روض لتقديم العو

 :  ( CHFمجتمعات عالمية )سابقًا مؤسسة   

 (02 -2413616هاتف: (  البيرة  –  البالوع - VIP 3عمارة 

 
 


