
 

 

 إعالن طرح عطاء
 2016/2017(/1رقم )

 توفير مواصالت لأليتام
 

 )السنة الثانية ( على غزه وامهاتهم 2014العدوان  واالجتماعي أليتاممشروع تحسين الوضع النفسي 
 رعاية األيتام "مكون وجد" برنامج 

 
 

المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبالتعاون مع مؤسسة التعاون وبتمويل من صندوق قطر  يعلن
للتنمية ضمن برنامج رعاية األيتام "مكون وجد" مشروع تحسين الوضع النفسي واالجتماعي  أليتام العدوان 

ع تحسين الوضع النفسي على غزه وامهاتهم"السنة الثانية"، عن طرح عطاء توفير مواصالت لمشرو  2014
على غزه وامهاتهم"السنة الثانية"، ويمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء  2014واالجتماعي  أليتام العدوان 

غزة / شارع  - م( وذلك من مقر المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات14/11/2016من يوم االثنين )
 شارل ديغول مقابل قصر الحاكم .

 
إن هذه المناقصة مفتوحة للمقاولين/الشركات/المؤسسات المصنفين/المصنفة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

عصرًا  3:00الساعة حسب نوع المشروع( علما بأن أخر موعد لتسليم الوثائق هو  -والمؤهلين )درجة التصنيف
لعطاء سيتم فتح المظاريف ، وعلى من يرغب من الموردين حضور فتح ام(2016 /11/ 17من يوم الخميس )

 لسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.في مقر المركز الف عصرًا ، 3:00، الساعة م(2016 /11/ 17)يوم الخميس 
 

من إجمالي قيمة العطاء( بالدوالر أمريكي،  %5يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولى مقداره )
حتى تاريخ وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق على أن يكون عرض األسعار والكفالة سارية المفعول 

 من تاريخ إغالق العطاء . 31/5/2017
 

 سو عليه العطاء . مالحظة : رسوم اإلعالن على من ير 
 

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال على مقر مؤسسة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات  على 
 0599998016جوال   2835699-08األرقام التالية هاتف رقم  

 
 

 

  



 

 

 
 إعالن طرح عطاء

 2016/2017(/2رقم )
 لأليتام وأمهاتهم  جلسات دعم نفسي ضيافةتوفير 

 
 ( ة) السنة الثانيعلى غزه وامهاتهم  2014مشروع تحسين الوضع النفسي واالجتماعي أليتام العدوان 

 رعاية األيتام "مكون وجد" برنامج 
 

 

يعلن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبالتعاون مع مؤسسة التعاون وبتمويل من صندوق قطر 
"مكون وجد" مشروع تحسين الوضع النفسي واالجتماعي  أليتام العدوان للتنمية ضمن برنامج رعاية األيتام 

لمشروع لأليتام وأمهاتهم ضيافةجلسات دعم نفسي على غزه وامهاتهم"السنة الثانية"، عن طرح عطاء توفير  2014
الحصول على غزه وامهاتهم"السنة الثانية"، ويمكن  2014تحسين الوضع النفسي واالجتماعي  أليتام العدوان 

م( وذلك من مقر المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل 14/11/2016على وثائق العطاء ابتداء من يوم االثنين )
 غزة / شارع شارل ديغول مقابل قصر الحاكم . - النزاعات

 
إن هذه المناقصة مفتوحة للمقاولين/الشركات/المؤسسات المصنفين/المصنفة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

عصرًا  3:00حسب نوع المشروع( علما بأن أخر موعد لتسليم الوثائق هو الساعة  -ؤهلين )درجة التصنيفوالم
، وعلى من يرغب من الموردين حضور فتح العطاء سيتم فتح المظاريف م(2016 /11/ 17من يوم الخميس )

 ديمقراطية وحل النزاعات.لسطيني للفي مقر المركز الف عصرًا ، 3:00، الساعة م(2016 /11/ 17)يوم الخميس 
 

من إجمالي قيمة العطاء( بالدوالر أمريكي،  %5يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولى مقداره )
حتى تاريخ وذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق على أن يكون عرض األسعار والكفالة سارية المفعول 

 من تاريخ إغالق العطاء . 31/5/2017
 

 مالحظة : رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء . 
 

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال على مقر مؤسسة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات  على 
 0599998016جوال   2835699-08األرقام التالية هاتف رقم  

 
 

 


