
                                                                                            

 

 B 003/2019إعالن عطاء رقم 

 

 ، تعلن جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع عن طرح املناقصة التالية: قسائم شرائية لألسر املحتاجة في قطاع غزةتوزيع  ضمن مشروع

 

 تاريخ انتهاء البيع تاريخ الطرح العطاءثمن نسخة  اسم املشروع رقم املناقصة

(B-003/2019) 
ائية  توفير قسائم شر

 عبر التسوق املباشر 
250.00 (ILS) 

 نثنن اال

 م.06/05/2019

 الخميس

 م2019 /90/05

 12الساعة  
 
 ظهرا

ا 12:00م، الساعة 08/05/2019  األربعاء موعد االجتماع التمهيدي  ظهر 

  2:00، الساعة 2019/05/09 الخميس املوعد النهائي للتسليم:
 
 ظهرا

  

وذلك ذائية بتوفير مواد غعن طرح عطاء خاص  جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمعتعلن  البنك اإلسالمي الفلسطينيبتمويل كريم من 

ائية لألسر املحتاجة في قطاع غزةتوزيع ضمن مشروع   الشروط التالية: فعلى الراغبن  بالتقدم مراعاة، قسائم شر

أ  تكو  و  ساري املفعول  املشاركة بالعطاء بشرط أ  يتوفر لديها سجل تجاري للمحالت التجارية املتخصصة باملجال  فقطيمكن  .1

 ةمؤهلة، ولديها خبرة جيدة بهذا النوع من األعمال، وأ  تتوفر لديها القدرة على توفنر الكميات الالزمة، وأ  تتوفر لديها القدرة الفني

 لدى دوائر الضريبة.
 
 وسالمة الوضع املالي، ومسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا

 يجب أ  يتوفر لدى الشركات او املورد ماكينة تسعنر األصناف وتسليم املشتري طلبية األصناف مسعرة. .2

 نثمن نسخة العطاء غنر مستردة. .3

ا (120)يجب أ  يكو  العرض ساري املفعول ملدة ال تقل عن  .4  من آخر موعد لتسليم العطاء.يوم 

من ضريبة الدخل عند استحقاق الدفعات املالية  خصم/عدم خصم من املنبع دار فواتنر ضريبية وشهادةيجب أ  يكو  قادر على اص .5

 املقدمة من طرفه. 

وتكون بشكل كفالة بنكية من تاريخ تسليم العطاء  يوًما 120سارية املفعول ملدة  ILS 4,000.00بقيمة يجب إرفاق كفالة دخول عطاء  .6

أو شيك بنكي مصدق من بنك معترف به من سلطة النقد الفلسطينية، باسم جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع وتكون مدة 

 . يوًما من تاريخ تسليم العطاء 120سريان الكفالة 

 طاء دو  إبداء األسباب. العطاء قابل للتجزئة وجمعية نطوف غنر ملزمة بقبول أقل األسعار ويحق لها إلغاء الع .7

قع ومحل  ي أو الشمال يقع ضمن إطار مدينة غزة حل ت الوسطى فقط، ويجب التقديم بمومحافظاوالشمال  العطاء يشمل مدينة غزة .8

 محافظات الوسطى.في 

 أعاله.تسليم العطاءات في مقر جمعية نطوف، ولن ينظر في العروض املقدمة بعد املوعد النهائي للتسليم املوضح  .0

 سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمن  للعطاء في يوم تسليم العطاءات وذلك في نفس املكا . .19

 العطاء. رسوم االعال  على من يرسو عليه .11

ى لقسم املشتريات خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال ع –ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع  .12

 (.0592775010( جوال )2883537هاتف )

طابق ال-عمار الصوراني  قسم الوالدة، –الرمال، مقابل مبنى مستشفى الشفاء -غزة  –العنوا : )جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع 

 حتى الساعة 8:00 أوقات استقبال الشركات: يوميا عدا الجمعة والسبت من الساعة الثاني(
 
 .مساء   3:00صباحا

 

 


