دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /بضائع
صندوق تطوير و إقراض البلديات
إسم المشروعSupply of IT Equipment-Hardware Installation for IFMIS - West Bank :
(أجهزة الكترونية)
رقم العقد 3.1.1.1.2-A :
 )1حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية  -صندوق تطوير وإقراض البلديات -
على منحة بقيمة  61.97مليون يورو من مجموعة من الشركاء والممولين  :الوكالة الفرنسية للتنمية ،الحكومة
الدنماركية ،البنك الدولي ،الوكالة السويدية للتنمية الدولية ،التعاون االلماني (البنك األلماني للتمنية والوكالة
األلمانية للدعم الفني) ،الحكومة البلجيكية ،اإلتحاد األوروبي ،الوكالة السويسرية للتنمية واتحاد البلديات
الهولندية .باالضافة الى السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية  /الدورة
الثانية ( .)MDPII-CIIوينوي صندوق تطوير و إقراض البلديات استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية
في عمل دفعات تحت العقد رقم MDP II Cycle II – 3.1.1.1.2-A

الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة،

وذلك لبلديات عقربا ،البيرة ،الرام ،بيتونيا ،وبيت جاال.
 )2يدعو صندوق تطوير وإقراض البلديات الموردين للتقدم الستدراج عروض أسعار لتوريد:
.1
.2
.3
.4

أجهزة Servers
أجهزة Desktop Computers
أجهزة NAS
UPS

 )3استدراجات عروض األسعار ستكون تسوق محلي و حسب اآلليات المعتمدة لدى صندوق تطوير و إقراض
البلديات ،الشراء حسب اجراءات التسوق المحلي و مفتوحة للموردين المؤهلين المحليين و حسب وثائق إستدراج
عروض األسعار.
 )4الموردون 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 ،
وحتى
وذلك ابتدا ًء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا من تاريخ 2017/01/10
. 2017/01/19
 )5عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ  ، 2017/01/22عروض األسعار
االلكترونية غير مقبولة ،عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها.
 )6المشروع شامل ضريبة القيمة المضافة وعلى الموردين تقديم اسعارهم شاملة ضريبة القيمة المضافة وإحضار
خصم مصدر ساري المفعول.
 )7العنوان المشار اليه أعاله هو :صندوق تطوير البلديات الكائن في عمارة برج االمل /البيرة /بجانب محطة الهدى
للمحروقات.

مدير عام الصندوق
د .توفيق البديري

