
 المناقصة  الدعوة الىالملحق: 

 2021/ 07/006ب ج/ :رقم المناقصة       بلدية بيت جاالالجهة المشترية:

شراء وتوريد شاحنة نقل مياه مع مضخة   استخدام جزء من مخصصاتها ضمن مشروع  بلدية بيت جاال  ترغب   (1

 توريد وشراءلتسديد المبالغ  المستحقة  بموجب عقد    بلدية بيت جاال ومؤسسة كاريتاس القدسالممول من قبل  

 .2021/ 07/006شاحنة نقل مياه مع مضخة رقم المناقصة العامة: ب ج/

توريد شاحنة نقل مياه مع  لتقديم عطاءات بالظرف المختوم    المناقصين ذووي االهلية الى  بلدية بيت جاالتدعو   (2

 مضخة .

العامة من خالل طلب   (3 المناقصة  محلية" او "دولية" وفقا لمقتضيات قانون الشراء  "  عطاءات تنافسيةستتم 

المؤهالت المطلوب  ، و وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية  ،والئحته التنفيذية  2014لعام    8العام رقم  

أن يكون لديهم الخبرة الكافية في موضوع المناقصة ، باالضافة الى القدرة    توفرها لدى المناقص الفائز هي

 االدارية ، وتقديم اثبات لمشاريع ناجحة مع بلديات أخرى .

وكذلك فحص وثائق بلدية بيت جاال  يمكن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية من   (4

  إلثنينمن أيام ا  ظهرا  1:00إلى الساعة    صباحا  8:00المناقصة على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة   

 للشراء العام.  ، او عبر البوابة الموحدةالسبتالى 

المهتمين    (5 للمناقصين  دفع رسوم غير    الحصول على يمكن  أدناه، بعد  المبين  العنوان  المناقصة من  وثائق 
 شيكل جديد ال غير. 1000مستردة مقدارها   

قبل   (6 الدعوة  أسفل  المبين  العنوان  في  العطاءات  تسليم   ، صباحا  11:00الساعة    2/08/2021االثنين  يجب 

يوما بعد التاريخ  120يجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة ، ومقبولة"غير  العطاءات األلكترونيةو

 النهائي لتسليم العطاءات.  

وتكون سارية المفعول   دوالر امريكي  5000كفالة دخول المناقصة بمبلغ  طاء  مع الع  مرفقيجب ان يكون   (7

  .يوما بعد صالحية العطاء 120لمدة 

 هذا العطاء معفي من ضريبة المبيعات )القيمة المضافة( وغيرها من الضرائب المشابهة.  (8

هذا العطاء معفي من الرسوم الجمركية وضرائب االستيراد األخرى والضرائب األخرى المشابهة المفروضة  (9

 على استيراد اللوازم. 



التاريخ والوق  (10 سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي و  ،ت المحددين سيتم إستبعادهاالعطاءات التي تصل بعد 

 11:00الساعة    2/08/2021يوم االثنين الموافق  في    المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه 

 .صباحا.

 رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء .  (11

االدارة، (12 جاال،  بيت  بلدية  هو:  اعاله  المذكور  الرئيسي  العنوان  فلسطين، -الشارع  جاال،  بيت  المنشية، 

022742601 ،city.org-info@beitjala ،P1600348 
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