إعالن طرح مناقصة
ضمن مشروع تطوير حديقة البيارة (الرمال) ،تعلن جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع عن طرح املناقصة التالية:
تاريخ انتهاء البيع
تاريخ الطرح
ثمن نسخة العطاء
اسم املشروع
رقم املناقصة
الثالثاء
الثالثاء
)ILS( 400.00
تطوير حديقة البيارة (الرمال)
()B-005/2019
 2019/11/26م
 2019/11/19م
األحد  2019/11/24الساعة  10:00صباحا
موعد زيارة املوقع:
األحد  2019/11/24الساعة  12:00ظهرا
موعد االجتماع التمهيدي:
الثالثاء  2019/11/26الساعة  1:00ظهرا
املوعد النهائي للتسليم:
( USD 4,000.00عبارة عن كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق من إحدى البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية)
كفالة دخول العطاء:
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فعلى شركات املقاوالت املؤهلة واملصنفة لدى اتحاد املقاولين الفلسطينيين ولجنة التصنيف الوطنية (أبنية درجة ثالثة) كحد أدنى
التوجه للحصول على نسخة من وثائق املناقصة ،مع مراعاة الشروط التالية:
يجب على الشركات املشاركة أن تكون مسجلة لدى جهات االختصاص ومسجلة رسميا لدى دوائر الضريبة ،ويجب عليها إرفاق شهادات
التسجيل والترخيص والتصنيف ،وصورة عن آخر خلو طرف ضريبي.
يجب على الشركات املشاركة أن تكون مختصة في املجال ولديها خبرة سابقة في إنشاءات مشابهة وبنفس حجم املشروع.
ثمن نسخة العطاء غير مستردة.
املواد الالزمة إلتمام املهام املوكلة للمقاول هي مواد متوفرة في السوق املحلي وال تحتاج لتنسيقات مسبقة.
يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن )(120يوما من آخر موعد لتسليم العطاء.
األسعار بالدوالر األمريكي شاملة لضريبة القيمة املضافة ويجب تقديم فواتير من الضريبة باإلضافة إلى تقديم (شهادة عدم خصم من
املنبع) من ضريبة الدخل.
يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة 4,000.00دوالر أمريكي سارية املفعول ملدة  120يوما من تاريخ تسليم العطاء وتكون بشكل كفالة
َّ
مصدقة ومن بنك معترف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم /جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع ،ويكون
بنكية او شيك بنكي
ُ
ُ
مكتوبا بها اسم العطاء كامال ورقمه ولن يقبل العطاء خالفا لذلك ولن تقبل الشيكات الشخصية او األموال النقدية.
سيتم زيارة املوقع بجوار بنك الدم مدينة غزة يوم األحد املوافق  2019/11/24م ،الساعة  10:00صباحا ،ومن ثم سيتم عقد اجتماع
تمهيدي في مقر جمعية نطوف لإلجابة على استفسارات املشاركين حسب املوعد املوضح أعاله.
جمعية نطوف غير ملزمة بقبول أقل األسعار ،كما يحق لها قبول أو رفض أي عطاء أو إلغاءه وإلغاء العطاء كامال دون إبداء األسباب.
تسليم العطاءات في مقر جمعية نطوف ،ولن ينظر في العروض املقدمة بعد املوعد النهائي للتسليم املوضح أعاله.
سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمين للعطاء في يوم تسليم العطاءات وذلك في نفس املكان.
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع – دائرة املشتريات خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال على
هاتف ( )2883537جوال (.)0592775010
العنوان( :جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع – غزة -الرمال ،مقابل مبنى مستشفى الشفاء للوالدة ،عمار الصوراني -الطابق الثاني
أوقات استقبال الشركات :يوميا عدا الجمعة والسبت من الساعة  8:00صباحا حتى الساعة  3:00مساء).

