
 

 

 

 

 

                                
 عطاء ط�ح  إعالن 

 
ي قطاع غزة  هل�ةأ مؤسسات صح�ةلصالح طب�ة  وأدوات ستهل�ات أدو�ة وم تور�د 

 �ف
 

وع ي غز   ضمن م�ش
 ة الدعم الص�ي الطارئ للمؤسسات الصح�ة العاملة �ف
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ي قطاع غزة   هل�ةأ مؤسسات صح�ةلصالح طب�ة  وأدوات �ات هلتسأدو�ة وم تور�د عن ط�ح عطاء  ، تعلن مؤسسة التعاون مؤسسة القلب ال�ب�ي بتم��ل من 

 �ف
وع    ي غز ضمن م�ش

�ف العاملة  الصح�ة  للمؤسسات  الطارئ  الص�ي  والمو   ة الدعم  ال�م�ات  والعامة  وذلك حسب جداول  الخاصة  وط  وال�ش الفن�ة  فع�  بالعطاء اصفات   ،
وط التال�ة ي التقدم للعطاء مراعاة ال�ش

ف �ف   :الراغبني
ي المجال ، وأن   ةولديه ةكون مؤهلت للعطاء أن   ة المتقدم كةال�ش  �جب ع� -1

ة ج�دة �ف �بة (مشتغل مرخص ةكون مسجلتخ�ب ي دوائر ال�ف
 �ف

�
 ) رسم�ا

 .األم���ي �جب أن تكون األسعار بالدوالر  -2
�بة الق�مة  شاملة األسعار  -3 �ب�ةل�ف  .و شهادة خصم من المنبع رسم�ة  المضافة وع� المورد تقد�م فوات�ي �ف
كة المتقدمة ول�ست باسم أفرادلحساب البن اأن �كو  -4  .ن�ي للمورد باسم ال�ش
 من موعد �سل�م   90�جب أن تكون األسعار سار�ة المفعول لمدة ال تقل عن  -5

�
 .العطاءيوما

ي التقدم لهذا العطاء �ستطيع الحصول ع� �سخة من  -6
كة ترغب �ف :   وثائق  كل �ش بل  خلف سلطة النقد ، مقا   -ءينا دوار الم–غزة الرمال    العطاء ع� العنوان التا�ي

د وقدرە  بدءا من    دوالر)   100(  مبلغ غ�ي مس�ت الواحد  يوم    13/07/2021الموافق    الثالثاء يوم  للعطاء  وذلك خالل    2021/ 07/ 27الموافق    الثالثاءوحىت 
  .اوقات الدوام الرس�ي 

ي لدخول العطاء   -7
ف ابتدائئ ي كراسة العطاء و �جب ارفاق تأمني

من    مصدقة    أو ش�ك بن�ي   كفالة بنك�ةع� شكل  دوالر ام���ي )    8,000�مة (�قوفق الص�غة المحددة �ف
الفلسطين�ة النقد  سلطة  لدى  المعتمدة  البنوك  لمدة    أحد  وسار�ة  تقبل    90،  وال  العطاءات،  الستالم  موعد  اخر  من  أو  الش�كات  يوما  األموال  الشخص�ة 

 . النقد�ة 
ي الجتماع التمه�دي للرد ع� استفسارات س�عقد ا -8

ف �ف ي مقر الس 2021/ 07/ 28 الموافق األر�عاءالعطاء يوم المشاركني
 �ف

�
 . مؤسسة التعاون اعة الحاد�ة ع�ش صباحا

ي مقر مؤسسة التعاون ع� العنوان المذك   2021/ 08/ 1  الموافق  األحد آخر موعد لتسل�م العطاءات الساعة الثان�ة ع�ش ظهرا� من يوم   -9
ور ولن تقبل أي عطاءات �ف

ي نفس المكانوسيتم فتح المظارف بحضور من يرغب  بعد هذا الموعد 
ي يوم �سل�م العطاءات وذلك �ف

ف للعطاء �ف   .من المتقدمني
ي الصحف ع� من يرسو عل�ه العطاء -10

 .رسوم اإلعالن �ف
ول�ة أو إبداء  ؤ دون تحمل أ�ة مس تجزئته   أو  ،كام�ً إلغاء العطاء  و أ ، الغاءەو أ ، عطاء غ�ي ملزمة بقبول أقل األسعار، كما �حق لها قبول أو رفض أي   مؤسسة التعاون -11

 ، األسباب
 .وذلك خالل ساعات الدوام الرس�ي  2869881لم��د من المعلومات �مكن االتصال ع� هاتف رقم 

    مؤسسة التعاون                  
            

 
 


