
 

                                  

   

 

 أعمال/ دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار

 الطيبةبلدية 

 

  في بلدة الطيبة( 1)اعادة تأهيل طريق الخلة القبلية  المرحلة  : إسم المشروع

 

على منحة من   -هيئات المحليةصندوق تطوير وإقراض ال -حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية .1

الثالث، البنك األلماني للتنمية،  تطوير البلدياتمؤسسة التنمية الدولية لتمويل مشروع-البنك الدولي)لين مجموعة من الشركاء الممو

،باالضافة الى مساهمة السلطة الوطنية (الوكالة الفرنسية للتنمية، الحكومة الدنماركية، الحكومة السويدية، الوكالة األلمانية للدعم الفني

 .الثالث تطوير البلدياتفة المشروع، لتمويل مشروعمن تكل% 11الفلسطينية بنسبة 

المتلقية )هيئات المحلية صندوق تطوير وإقراض الفي إطار مشروع تطوير البلديات الثالث، حصلت بلدية الطيبة على منحة فرعية من 

هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات  وتنوي استعمال جزء من أموال (1)لمرحلة  اعادة تأهيل طريق تاخلة القبليةا لتنفيذ مشروع ( للمنحة

 .تحت العقد الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة لتقديم عروض أسعار

 

  في بلدة الطيبة( 1)اعادة تأهيل طريق الخلة القبلية  المرحلة    :أسعار مشروع للتقدم الستدراج عروض تدعو بلدية الطيبة  المقاولين .2

 يوم 01مدة المشروع 

ستكون تسوق محلي و حسب اآلليات المعتمدة لدى صندوق تطوير و إقراض البلديات، الشراء حسب  ألسعارعروض ااستدراجات  .3

  .و حسب وثائق إستدراج عروض األسعار المحليين المؤهلين للمقاولين اجراءات التسوق المحلي و مفتوحة

،  (12-2848212):فاكس ) 12-2848432 (:اتفه الطيبة بلدية) الالزمة من يون يمكنهم الحصول على المعلوماتالمعن المقاولون .4

 3الساعة  وحتى  صباحا 8 وذلك ابتداًء من الساعةالطيبة  ة بلدي: العنوان عليها علىوالحصول ويمكنهم االطالع على وثائق العطاء 

 .   15/4/2118 وحتى تاريخ  1/4/2118من تاريخ     ظهرا

عروض األسعار  الثانية عشر ظهرالساعة يوم االثنين   2118 /17/4قبل أو بتاريخعروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه  .5

 المقاولونرفضها، وسيتم فتح عروض األسعار بحضور  كترونية غير مقبولة، عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتملاال

    17/4/2118 بتاريخيوم االثنين   راالثانية عشر ظه ، الساعةأدناه الذين يرغبون بذلك على العنوانوأو ممثليهم 

إحضار خصم مصدر ساري القيمة المضافة و شاملة ضريبةتقديم اسعارهم  المقاولينة وعلى القيمة المضاف شامل ضريبةالمشروع  .2

 .المفعول

 الربعاءا يومدي للمشاركة في الجولة الميدانية واالجتماع التمهي جميع المقاولين مدعوون: التمهيدي زيارة الموقع واالجتماع .0

وذلك  بعد انتهاء  الطيبةبلدية ، حيث ان االجتماع التمهيدي سيعقد في  صباحاعشرة الحادية  في تمام الساعة 5/4/2118الموافق

 .الجولة الميدانية

 ( شارع الشهيد جنا مقبل / رام هللا / الطيبةبلدية  ): العنوان المشار اليه أعاله هو .8

 

  نديم بركات /رئيس البلدية 

   

 

 

 

 :بتمويل من   


