إعالن طرح مناقصة

ً
ضمن مشروع إجراء العمليات الجراحية األساسية للفئات األكثر ضعفا وإعادة التأهيل العاجل للمرافق الصحية في املدارس ،تعلن
جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع عن طرح املناقصة التالية:
تاريخ انتهاء البيع
تاريخ الطرح
ثمن نسخة العطاء
اسم املشروع
رقم املناقصة
األربعاء،
األربعاء،
إجراء عمليات جراحية
2022/09/21م
)ILS( 350.00
()B-003/2022
صغرى ومتوسطة
2022/09/07م
ً
الساعة 12:00:ظهرا
ً
يوم الخميس2022/09/15 ،م ،الساعة  12:00ظهرا
موعد االجتماع التمهيدي:
يوم األربعاء ،2022/09/21 ،الساعة ً 2:00
ظهرا
املوعد النهائي للتسليم:
( ILS 30,000.00عبارة عن كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق/ة من إحدى البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد
كفالة دخول العطاء:
الفلسطينية)
فعلى الجهات املسجلة والراغبة في املشاركة التوجه للحصول على نسخة من وثائق املناقصة وذلك وفق الشروط التالية:
ً
 .1على املتقدم للعطاء أن يكون حاصل على التراخيص الالزمة ملزاولة أعماله من الجهات املختصة ،وأن يكون مسجال لدى الجهات
الحكومية ولديه خبرة سابقة في أعمال مشابهة وأن يمتلك مشفى حاصل على اعتمادات من وزارة الصحة.
 .2يجب على الجهات املشاركة أن تكون مؤهلة ،ولديها خبرة جيدة بهذا النوع من األعمال ،وأن تتوفر لديها القدرة الفنية على اجراء
جميع العمليات الجراحية الالزمة ،وأن تتوفر لديها القدرة وسالمة الوضع املالي ،ومسجلة لدى جهات االختصاص.
 .3يجب أن يكون قادر على اصدار فواتير ضريبية (صفرية) وشهادة خصم من املنبع (ضريبة الدخل) عند استحقاق الدفعات املالية.
ً
 .4يجب أن تكون األسعار سارية ملدة ال تقل عن ( )120يوما من آخر موعد لتسليم العطاء.
 .5األسعار بالشيكل اإلسرائيلي غير شاملة لضريبة القيمة املضافة.
ً
 .6يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بمبلغ اجمالي وقدرة  ILS 30,000.00سارية املفعول ملدة  120يوما من تاريخ تسليم العطاء وتكون
َّ
مصدقة من بنك معترف به من سلطة النقد الفلسطينية بإسم /جمعية نطوف للبيئة
على شكل كفالة بنكية او شيك بنكي،
ً
ً
ً
وتنمية املجتمع ،ويكون
مكتوبا بها اسم املشروع كامال ورقم العطاء ويكون مكتوبا بها الشروط املوضحة بين األقواس (قابلة للدفع
ً
ُ
عند أول طلب – غير مشروطة – غير قابلة للنقض أو اإللغاء – غيرقابلة للتحويل) ولن ُيقبل العطاء خالفا لذلك ولن تقبل
الشيكات الشخصية واألموال النقدية.
 .7تسليم العطاءات في مقر جمعية نطوف ،ولن ينظر في العروض املقدمة بعد املوعد النهائي للتسليم املوضح أعاله.
 .8سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمين للعطاء في يوم تسليم العطاءات وذلك في نفس املكان.
 .9رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء ،وجمعية نطوف غير ملزمة بقبول اقل األسعار.
 .10ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع – دائرة املشتريات خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال
على هاتف ( )2883537جوال (،)059-2653030العنوان( :جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع – غزة -الرمال ،مقابل مبنى
مستشفى الشفاء للوالدة ،عمار الصوراني -الطابق الثاني)أوقات استقبال الشركات :يوميا عدا الجمعة والسبت من
ً
ً
مساء.
الساعة  8:00صباحا حتى الساعة 3:00
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عطاء رقم)B-003/2022( :

