دولة فلسطين

الحكومة الهندية

وزارة الحكم المحلية/بلدية عقربا

مكتب الممثلية الهندية في فلسطين

إعالن مناقصة
تعلن بلدية عقربا وبالتعاون مع الممثلية الهندية في فلسطين وبتمويل من
الحكومة الهندية الصديقة ،عن طرح مناقصة مشروع إنشاء وتجهيز حديقة أطفال
الصنيبير في عقربا وذلك وفقا ً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات
والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع.
فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
.1

يجب على المقاول أن يكون مسجال ً لدى اتحاد المقاولين ومصنفا ً لدى لجنة التصنيف
الوطنية في مجال البناء بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة

.2

يجب على المقاول أن يكون مسجال ً "رسميا ً" في دوائر 1الضريبة.

.3

يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة  %10دوالر من قيمة المناقصة
وذلك بكفالة بنكية 1سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم.

.4

أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  2:00مساءً من يوم االحد الموافق  4/7/2021في
مقر بلدية عقربا مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.

.5

االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم األربعاء الموافق 7/7/2021الساعة 10:00صباحا ً.

.6

صباحا في مقر بلدية عقربا.
ً
فتح المناقصة يوم االحد الموافق 11/7/2021 1الساعة 10:00

.7

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة 1المحلية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

.8

رسوم اعالن الجريدة على من يرسو عليه المناقصة.

رئيس بلدية عقربا
أ.غالب ميادمة

State of Palestine
Ministry of Local Government
Aqraba Municipality

Government of India
Representative Office of India to
Palestine

Tender Announcement
The Municipality of Aqraba announces the launch of a tender for construction
and landscaping of Al-Snaipeer Park in Aqraba, in accordance with the plans,
specifications, schedules of quantities and the attached general and specific
conditions for the project. This project is funded by Government of India.
Those wishing to participate in this bid must consider the following conditions:1. The contractor must be registered in Contractors Union and classified with
the National Classification Committee in the field of construction and
landscaping, with no less than a third class classification.
2. The contractor must be registered in the tax departments.
3. The contractor must submit a bid bond in amount of 10% dollars of bid value
with a valid bank guarantee for a period of no less than 120 days.
4. The deadline for submitting bids is at 2:00 pm on Sunday 4/7/2021 at the
headquarters of Aqraba Municipality, knowing that no bids will be accepted
after this date.
5. Preliminary meeting and site visit on Wednesday 7 / 7/2021 at 10: 00 am.
6. Bid opening on Sunday 11/7/2021 at 10:00 am at the headquarters of Aqraba
Municipality.
7. For more information, please contact the local authority during official
working hours.
8. Fees for advertising in newspaper on the successful bidder..

Mr. Ghalib Myadmeh
Mayor of Aqraba

