دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار /بضائع
صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية
اسم المشروع :برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثه  /الدورة االولى ()MDPIII-CI
اسم المشروع الفرعيSupply & installation Hardware for Financial Packages – Gaza :
رقم المشروع MDPIIICI- 2.1.1.D7 :
)1

حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية  -صندوق تطوير
وإقراض الهيئات المحلية  -على منحة من مجموعة من الشركاء والممولين باإلضافة الى
مساهمة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة  %10في إطار برنامج تطوير البلديات المرحلة
الثالثه  /الدورة االولى () MDPIII-CIوينوي صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحليه (المتلقية
للمنحة) استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات تحت العقد رقم
( )MDPIIICI 2.1.1.D7الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة.
يدعو صننننندوق تطوير وإقراض الهيئات المحليه الموردين للتقدم السننننتدراو عروض أسننننعار
مشروع توريد وتركيب معدات اي تي لزوم البرامج الماليه  ،مدة التوريد  90يوم.

)3

اسننتدراجات عروض اعسننعار سننتوو تسننوق محلي وحسننب اتليات المعتمدة لد صننندوق
تطوير وإقراض الهيئات المحلية  ،الشننراء حسننب اجراءات التسننوق المحلي ومفتوحة للموردين
المؤهلين المحليين وحسب وثائق استدراو عروض اعسعار.

)4

الموردون المعنيون يمكنهم الحصوووع ى ا المع وت ا المةتم ت صوونقوت ويويو وراوا الهيئ ا المح يم ،
ه وف 082821010 :ف كس ،082838111 :ويمكنهم االطمع ى ا و ث ئق العيو والحصوووووووع ى ي ه ى ا
العنوان :صوووونقوت ويويو وااوا الهيئ ا المح يم  ،تكتب غزة  ،ىم رة خضوووويو الي لق الوال  ،وذلك التقا ً
ت الس ىم الث تنم صب ح ً وحتا الوالعم ىصوا ت و ريخ  2019/07/15وحتا و ريخ .2019/07/29

)5

ىوو األسووع ر ي ب ن ومقع ى ا العنوان ده ق ابأ و لت ريخ  2019/07/29الس و ىم الث هيم ظهواً ،ىوو
األسووووع ر االكتووهيم غيو تمبولم ،ىوو األسووووع ر المتمخوة ى توىق التسوووو يم سوووويتم رفضووووه  ،وسوووويتم فت
ىوو األسووع ر لحضووور الموردي و تمث يهم والذي يوغبون لذلك ى ا العنوان ده ق ،الس و ىم الث هيم ظهواً،
لت ريخ .2017/07/29

)6

المشووع ش تأ ضويبم الميمم المض فم وى ا الموردي ومقيم سع رهم ش ت م ضويبم الميمم المض فم ورحض ر
خصم تصقر س ري المفعوع.

)7

الهيئ ت المحلية  ،مك ب غزة -عم ة خضاااااي ،

)2

العنوان المشااااا إليه أعاله هو :صااااانطوي ووي وا ا
الجنطي المجهول مق بل المجلس ال ش يعي .
الطك و

وفيق البطي ي

مطي ع م صنطوي ووي وا ا

البلطي ت
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