
طرح عطاء  الموضوع  

 

2016 -أسبوع فلسطين التكنولوجي اكسبوتك   

 2016.مبرسدي1 -نوفمبر 27

  

)رام هللا( في الضفة الغربية عطاء تصميم وبناء المعرضو  عطاء إدارة الحدث والمطبوعاتعطائين في الضفة:  أوال  

 (غزة)عطاء  تصميم وبناء المعرض وعطاء المطبوعات وعطاء الحملة اإلعالنية في ثالثة عطاءات في غزة : ثانيا  

  

-نوفمبر 27 إتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية )بيتا(، عن نيته تنظيم أسبوع فلسطين التكنولوجي في الفترة من  يعتزم
 وغزة . الضفة الغربيةفي كل من  2016 ديسمبر 1

 عطاء الحملة اإلعالنية و إدارة الحدث والمطبوعات وتصميم وبناء المعرض  وفي هذا المجال يعلن االتحاد عن طرح عطاءات
أهميته الخاصة وتفاصيله الضرورية للتنفيذ وبشكل يليق  هملكل من في الضفة وثالثة أقسام في غزة  موزعين إلى قسمين ،

 بالحدث وبقطاع تكنولوجيا المعلومات.

.وثالثة عطاءات منفصلة في غزة الضفة الغربيةمنفصلين في  ئينمًا بأن هناك عطاعل  

 يشترط في المتقدمين التأكد مما يلي: 

 أوال: أن تكون الشركة المتقدمة مسجلة ومرخصة لدى الجهات الرسمية وقادرة على إصدار فاتورة ضريبية. 

 الموثقة لتنفيذ أيًا من العطائين أعاله وضمن الشروط والوقت المحددين.ثانيا: ان تمتلك الشركة المقدرة المالية واللوجستية 

إدارة الحدث في عطاء  العطاء الذي سوف تقدمون لهثالثا: تقديم سيرة ذاتية ونبذة عن بعض المشاريع المنفذة تحديدًا 
.وعطاء الحملة اإلعالنية تصميم وبناء المعرض عطاء والمطبوعات وفي  



األسعار بالدوالر وشاملة لكافة أنواع الضرائب وشهادة خصم المصدر.رابعا: تقدم   

لعطاء تصميم وبناء دوالر  100و .منفصلين"  ئين" عطا في الضفة الغربية عطاء دوالر لكل 100خامسا: رسوم شراء العطاء 
."طاءات منفصلة ثالثة  ع" في غزة دوالر عطاء الحملة اإلعالنة   50و   عطاء المطبوعاتدوالر  50و  المعرض  

اإلعالن على من يرسو عليه العطاء. سادسا: ستكون أجور  

أعاله التوجه لشراء العطاء من مقر اتحاد شركات أنظمة المعلومات  العطاءاتعلى الشركات الراغبة باالشتراك في أي من ا
 الفلسطينية )بيتا(

شارع اإلرسال -الطابق الرابع  -عمارة أوغاريت  -في رام اهلل   

 الطابق األول -خلف مدرسة الكرمل مباشرة -بالقرب من مستشفى الشفاء -فيال الصوراني -وفي غزة

 عصراً  3صباحًا الى الساعه  9من الساعه  2016 /17/10 األثنين ابتداء من اليوم 

بعد الوقت ظهرُا .) لن يتم استالم أي عطاء  2الساعة  2016/ أكتوبر/25على أن يتم تسليم العروض في موعد أقصاه 
 المحدد(

 للمزيد من المعلومات واالستفسار يرجى االتصال على األرقام

) رام هللا (0595457805أو جوال  022958447 / 5                     

)غزة ( 0595457804أو جوال  082881110                       

  

                               


