
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 صادر عن المجلس الفلسطيني لإلسكانإعالن 
 

 "  تجهيزات إلكترونيةتوريد "عطاء 
 ( 01/2021)رقم  

 
، تهدف إلى تطوير قطاع اإلسـكان والمساهمة في حل  (مؤسسة غير ربحيةالمجلس الفلسطيني لإلسكان )وهو يعلن 

  ه طرحعن  لمتردي في األراضي الفلسطينية.  مشاكل اإلسـكان التي تفاقمت نتيجة للوضع االقتصادي والسـياسي ا

 وفقاً لما يلي: ،  إلكترونية تجهيزات توريد  لعطاء ل

العطاء: .1 وثائق  على  على    الحصول  الحصول  باالشتراك  للراغبين  العطاءيمكن  المجلس    كراسة  مقر  من 

ات الدوام  (، خالل أوق3ط)  –عمارة النعمان    –شارع سطح مرحبا    –الشرفة  -البيرة    –الفلسطيني لإلسكان  

( دوالر ثمن نسخة العطاء يتم إيداعها في  $ 50مقابل )  2021/ 09/09( الموافق  الخميس ).الرسمي لغاية يوم  

 . كرسوم غير مستردة( 510-650960البنك العربي لحساب المجلس الفلسطيني لإلسكان ، حساب رقم )

يومـاً مـن  90لعطـاء( سـارية لمـدة يلتزم المورد بتقديم وتضمين عرضه )كفالة دخول ا  كفالة دخول العطاء: .2

$  500تاريخ آخر يوم محدد لتسليم العطاء، وهي عبارة عن "كفالة مصرفية أو شيك بنكي ُمصّدق" بقيمـة )

 خمسمائة دوالر أمريكي(، يتم إرجاعها للمورد بعد الترسية.-

غب بالتقدم للعطـاء ان يحث المجلس الفلسطيني لإلسكان الجهات التي تر  :واالجتماع التمهيدي  زيارة الموقع .3

في تمام الساعة:  األسئلة واالستفسارات وذلكجتماع تمهيدي للرد على والمشاركة في االتقوم بزيارة للموقع،  

 (.1المشار إليه في البند رقم )في مقر المجلس  13/09/2021الموافق: "االثنين"من يوم  10:00

مكتـوب عليـه رقـم العطـاء واسـمه مرفقـا المختـوم والمغلق والظرف  باليتم تسليم العروض    تسليم العروض: .4

ــد أقصــا  ــي موع ــاء ف ــول العط ــيمين دخ ــرة ) بت ــة عش ــاعة الثاني ــرا  (والنصــفالس ــنظه ــوم  م ــد ).ي  (األح

 (.1المشار إليه في البند رقم )في مقر المجلس  .19/09/2021:الموافق

علنيـة ، فق  لسسقة  19/09/2021 :الموافق  (األحـد )يوم من بعد ظهر  (الواحدةالساعة )  موعد فتح العطاء: .5

 (.1المشار إليه في البند رقم )في مقر المجلس في مقر المجلس الفلسطيني لإلسكان 

 

 لالستفسار ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال على الدائرة اإلدارية في المجلس على الهواتف التالية: 

 :إللكتروني للمجلس، أو على البريد ا2415893-02، فاكس: 2-2415891-02البيرة:  

E-mail: info@phc-pal.org 
 :شروط عامة            

 .على أن تدفع عند توقيع العقد جور اإلعالن والنشر على من يرسو عليه العطاءأ -1 
 .تعطى األولوية إلعالن الطرح الصحف إذا وجد تعارض في المعطيات بين وثائق العطاء وإعالن الطرح في  -2            

 المجلس الفلسطيني لإلسكان 
Palestinian Housing Council 
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