
 

 

 

 

 

   

 طرح عطاء  إعالن
 برنامج خلق فرص عمل والحد من الفقر من خالل مشروعات بنية تحتية

 الحادية عشر  المرحلة  - في الضفة الغربية وقطاع غزة

 غزة -أعمال تشطيب المقر الرئيسي لجمعية رجال األعمال  مشروع /
 

عدة الشعب الفلسطيني / برنامج مسا اإلنمائيتحدة لما األممامج بالتعاون مع برنو جمعية رجال األعمال الفلسطينيينعلن ت

(UNDP/PAPP) األلمانيمن خالل بنك التنمية   األلمانية، وبتمويل من الحكومة (KFW)-  عن طرح  الحادية عشرة المرحلة ،

وشروط  تلكمياا ولداوجوفقا للمخططات والمواصفات  األعمال  أعمال تشطيب المقر الرئيسي لجمعية رجال مشروع / عطاء

 م لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: لراغبين بالتقدلمشروع، فعلى ابا  اتاالتفاقية والعقد المرفق

تخصص  اولين الفلسطينيين ولجنة التصنيف الوطنية الموحدةفي اتحاد المقهال ومسجال ومنتسبا يكون مؤ أنيجب على المقاول  -1

 صنيف.شهادة الت إبرازبعد  إالولن يباع العطاء  سارية المفعول، ثةثال ة التصنيف أولى، ثانية،درج (أبنية)

خلو طرف من الدوائر   على المقاول أن يقوم بتقديم شهادةن يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة وول أ يجب على المقا -2

 الضريبية سارية المفعول.

يوما او شيك بنكي  90الة سارية المفعول لمدة ال تقل عن كفب كيأمري دوالر 2000على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة  -3

 المبالغ النقدية. أوكات الشخصية ي، وال تقبل الشجمعية رجال األعمال الفلسطينيين بإسم  دقمص

 .األسباب إبداءودون  األسعاربأقل  ةغير ملزم جمعية رجال األعمال الفلسطينيين -4

 ( في نفس الوقت.KFW) األلمانيةمشاريع المنحة  من مشروعين من أكثريرسو عليه  أنال يحق للمقاول  -5

 المشروع. قيمةمن % 25عاملة من المنطقة بنسبة ال تقل عن  أيدييقوم بتشغيل  أن على المقاول -6

يوم ابتداء من  جمعية رجال األعمال الفلسطينيين ق العطاء منذا العطاء يستطيع الحصول على وثائهكل مقاول يرغب في التقدم ل -7

وفي ساعات الدوام الرسمية مقابل مبلغ غير  ،2020 يويون 3الموافق  األربعاء وحتى يوم ،  2020 مايو 20الموافق  األربعاء

 .فقط شيكل  200 تهمسترد قيم

جمعية رجال األعمال  رمق في صباحا 10:00ساعة ، ال2020 يونيو 1الموافق  األثنينيوم  واالجتماع التمهيدي موقعيارة الز -8

 .لفلسطينيينا

، على العنوان المذكور وآخر موعد لتسليم العطاءات جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في  ظاريف وفتح الم يتم تسليم العطاءات -9

أي عطاء ألي سبب كان. وسيتم  ولن يقبل بعدها اهرالساعة الثانية عشر ظ 2020 يونيو 7موافق ال األحديوم هو وفتح المظاريف 

 .مشاركينحضور من يرغب من المقاولين الفتح العطاءات ب

 رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء -10
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