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  (MPWH-12/2017)إعالن عن طرح عطاء رقم:
  الممول من الحكومة االیطالیة -في مشروع حي الندى مباني 4صیانة 

4 BUILDINGS REHABILITATION IN AL NADA NEIGHBORHOOD – CIVIL WORKS  

  
  تعلن دائرة العطاءات المركزیة بوزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء: 

  ، وذلك وفق الشروط التالیة:الممول من الحكومة االیطالیة -مباني في مشروع حي الندى 4صیانة 
 والمصنفین لدى لجنة المناقصة مفتوحة للمقاولین المحلیین والمسجلین لدى اتحاد المقاولین الفلسطینیین ،

 حد أدنىك أولىدرجة  درجة ثانیة كحد أدنى ومجال صیانة األبنیة التصنیف الوطنیة في مجال األبنیة 
 .والذین یحملون شھادة تصنیف ساریة المفعول

  مباني متضررة بشكل بلیغ. 4أعمال صیانة لـ المشروع عبارة عن  
 مدینة  –شارع النصر -ثائق المناقصة من دائرة العطاءات المركزیة بمقر الوزارة في غزةیمكن شراء و

م وحتى نھایة دوام یوم 2017- 12-12الموافق  الثالثاءالعودة (أبراج المقوسي) وذلك اعتبارا من یوم 
) دوالر أمریكي غیر مسترده $250. وذلك مقابل مبلغ مالي قیمتھ ( 2018-01-18الموافق  الخمیس

 على أن یصحب المقاول معھ شھادة تصنیف صادرة عن لجنة التصنیف الوطنیة ساریة المفعول.
  آخر موعد لتسلیم الوثائق وفتح المظاریف في مقر دائرة العطاءات المركزیة الساعة العاشرة صباحا من

 .2018-02-12الموافق  االثنینیوم 
 دوالر أمریكي وتكون الكفالة ساریة المفعول  )$14,000.00ء بقیمة (ترفق بالعرض كفالة دخول عطا

 ) یوما م تاریخ تقدیم العروض.90لمدة (
  الساعة العاشرة صباحا 2018- 01-10الموافق  االربعاءسوف یعقد اجتماع تمھیدي للمتناقصین یوم ،

 في مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان سیتبعھ زیارة الموقع.
 لمقاول مسجال رسمیا في دوائر الضریبة وعلیھ أن یقوم بتقدیم شھادات خلو الطرف من یجب أن یكون ا

 الدوائر الضریبیة ساریة المفعول.
  المناقصة معفاة من الضریبة ولكن على المقاول دفع أي رسوم طوابع أو أي رسوم أخرى حسب القانون

 المعمول بھ في مناطق السلطة الفلسطینیة.
 قبول أقل األسعار وللوزارة الحق في إلغاء المناقصة دون ذكر األسباب.الوزارة غیر ملزمة ب 
 .ثمن اإلعالن في الصحف على من یرسو علیھ العطاء 

 
  دائرة العطاءات المركزیة                                                                               

  وزارة األشغال العامة واإلسكان     


