دعوة لتقديم عرض أسعار /بضائع
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
منحة رقم SDC-81046091 :
اسم المشروع  :توريد مواد طبية وقائية في إطار مكافحة كورونا – شمال الضفة الغربية
اسم المشروع الفرعي :
)Lot#1: Supply of Overall dress (SDC-West Bank- Covid-19/North-01A
)Lot#2: Supply of Protective materials (SDC-West Bank- Covid-19/North-01B
)Lot#3: Supply of Concentrated Chlorine 12% (SDC-West Bank- Covid-19/North-01C

مشروع رقمSDC-West Bank- Covid-19/North-01 :
حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية -صندوق تطوير وإقراض الهيئات
المحلية  -على منحة من الوكالة السويسرية للتنمية  SDCوقد حصلت الهيئات المحلية على منحة فرعية من
صندوق تطوير وأقراض الهيئات المحلية (المتلقية المنحة) لتنفيذ مشروع مواد طبية وقائية في إطار مكافحة
كورونا – شمال الضفة الغربية ,وتنوي أستعمال جزء أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رقم
 SDC-West Bank- Covid-19/North-01الذي من أجله تم أصدار هذه الدعوة.
 .1يدعو صندوق البلديات الموردين للتقدم إلستدراج عروض أسعار مشروع :
)Lot#1: Supply of Overall dress (SDC-West Bank- Covid-19/North-01A
)Lot#2: Supply of Protective materials (SDC-West Bank- Covid-19/North-01B
)Lot#3: Supply of Concentrated Chlorine 12% (SDC-West Bank- Covid-19/North-01C

حيث ان استدراج العروض مجزء الى  3رزم.
 .2أستدراج عروض األسعار ستكون تسوق محلي وحسب االليات المعتمدة لدى صندوق تطوير و أقراض
الهيئات المحلية ،الشراء حسب أجراءات التسوق المحلي ومفتوحة للموردين المحليين وحسب وثائق
أستدراج عروض األسعار.
 .3الموردون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من صندوق تطوير وإقراض البلديات  ،دائرة
العطاءات هاتف 2426610 :فاكس ، 2426617 :ويمكنهم االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها
على العنوان :صندوق تطوير البلديات الكائن في عمارة برج االمل /البيرة /بجانب محطة الهدى للمحروقات
وذلك أبتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء من تاريخ  2020/07/22وحتى تاريخ
2020/08/05
 .4عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل او بتاريخ  2020/08/06الساعة الثانية عشرة
ظهرا  ،عروض األسعار األلكترونية غير مقبولة ،عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم
رفضها.
 .5المشروع شامل قيمة الضريبة المضافة وعلى الموردين تقديم أسعارهم شاملة قيمة الضريبة ،وعليهم
أحضار خصم مصدر ساري المفعول.
 .6العنوان المشار إليه أعاله هو صندوق تطوير البلديات الكائن في عمارة برج االمل /البيرة /بجانب محطة
الهدى للمحروقات

ق .أ .مدير عام الصندوق
محمد الرمحي

