ممول رئيس ي

اعالن مناقصة رقم ))B-002/2020

ضمن مشروع تعزيز وصول الشباب االيتام للتعليم العالي وفرص التدريب املنهي -مكون" وجد" – السنة السادسة ،تعلن جمعية نطوف
للبيئة وتنمية املجتمع عن طرح املناقصة التالية:
رقم املناقصة

اسم املشروع

ثمن نسخة العطاء

تاريخ الطرح

()B-002/2020

توريد أجهزة حاسوب
Laptop

)ILS( 400.00

االثنين،
2020/12/07م.

موعد االجتماع التمهيدي:
املوعد النهائي للتسليم:
كفالة دخول العطاء:

الخميس2020/12/10 ،م ،الساعة ً 12:00
ظهرا
االثنين2020/12/14 ،م ،الساعة ً 2:00
ظهرا

تاريخ انتهاء البيع
االثنين،
2020/12/14م،
الساعة ً 12:00
ظهرا

( USD 4,000.00عبارة عن كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق من إحدى البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد الفلسطينية)

بتمويل كريم من صندوق قطرللتنمية وبنك فلسطين وبإشراف من مؤسسة التعاون ،تعلن جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع عن طرح عطاء
خاص بتوريد أجهزة حاسوب وذلك ضمن مشروع تعزيز وصول الشباب االيتام للتعليم العالي وفرص التدريب املنهي -مكون" وجد" – السنة
السادسة ،فعلى الراغبين بالتقدم مراعاة 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.
 .2يجب أن يكون قادر على اصدار فواتير ضريبية وشهادة استقطاع من ضريبة الدخل عند استحقاق الدفعات املالية املقدمة من طرفه.
 .3يجب أن يكون العرض ساري املفعول ملدة ال تقل عن ) ً (120
يوما من آخر موعد لتسليم العطاء.
 .4يجب إرفاق كفالة دخول عطاء بقيمة ( USD $ 4,000.00أربعة آالف دوالر أمريكي) وتكون بشكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق ومعتمد
ً
من بنك معترف به من سلطة النقد الفلسطينية باسم جمعية نطوف للبيئة وتنمية واملجتمع وتكون مدة سريان الكفالة  120يوما من تاريخ
تسليم العطاء.
 .5العطاء قابل للتجزئة وجمعية نطوف غير ملزمة بقبول أقل األسعار ويحق لها إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
 .6تسليم العطاءات في مقر جمعية نطوف ،ولن ينظر في العروض املقدمة بعد املوعد النهائي للتسليم املوضح أعاله.
 .7سيتم فتح املظاريف بحضور من يرغب من املتقدمين للعطاء في يوم تسليم العطاءات وذلك في نفس املكان.
 .8رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .9رسوم شراء كراسة العطاء غير مستردة.
 .11ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع – دائرة املشتريات خالل ساعات الدوام الرسمي أو االتصال على هاتف
( )2883537جوال (.)059-9629220
العنوان( :جمعية نطوف للبيئة وتنمية املجتمع – غزة -الرمال ،مقابل مبنى مستشفى الشفاء للوالدة ،عمار الصوراني -الطابق الثاني)أوقات
ً
ً
مساء.
استقبال الشركات :يوميا عدا الجمعة والسبت من الساعة  9:00صباحا حتى الساعة 2:00

داعم بالتيني

