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أٌ ٚكٌٕ يغجال نذٖ َمابت انًُٓذعٔ ٍٛيصُفا بذسجت ُْذع ٙثاَٛت فًا فٕق ف ٙيجال ػًاسة االبُٛت ٔاالَشاءاث
ٔاالنكخشٔيٛكاَٛك أٔ يخآنفا يغ يكخب اعخشاس٘ آخش ٚكًم انؼاللت.
أٌ ٚكٌٕ يغجالً سعًٛا ً ف ٙدٔائش انضشٚبت.
حمذٚى َغخت ػٍ شٓادة انخصُٛف ٔسخصت انًٍٓ عاسٚت انًفؼٕل ح ٍٛانخمذو نششاء انؼطاء.

حمذٚى بشاءة ريت خاصت بانؼطاء يٍ بهذٚت ساو هللأ ،حشفك بًغهف يُفصم ح ٍٛحغهٛى يغهف انؼطاء.
أٌ حخٕفش نذ ّٚخبشاث عابمت ٔيٕثمت فْ ٙزا انًجال.
حمذٚى كفانت حؤي ٍٛابخذائ ٙكًبهغ يمطٕع بمًٛت " 10500شٛكم جذٚذ"ٔ ،رنك بكفانت بُكٛت عاسٚت انًفؼٕل نًذة ال حمم
ػٍ ٕٚ120و يٍ حاسٚخ اإللفال أٔ شٛك بُك ٙيصذقٔ ،ال حمبم انشٛكاث انشخصٛت أٔ انًبانغ انُمذٚت.
عٛخى حمٛٛى انؼشٔض ػهٗ أعاط انجٕدة ٔانخكهفتٔ ،اإلجشاءاث انٕاسدة ف ٙانطهب ْ ٙػشض فُ ٙكايم "."FTP
حكٌٕ األعؼاس انًمذيت بانشٛكم انجذٚذ ٔشايهت نجًٛغ انضشائب.
ٚخى انحصٕل ػهٗ َغخت يٍ طهب انخمذو بانؼشض” “RFPيٍ يشكض خذيت انجًٕٓس– يبُٗ بهذٚت ساو هللا يمابم
يبهغ غٛش يغخشد ٔلذسِ " 100دٔالس أيشٚك ،"ٙكًا ًٔٚكٍ االطالع ػهٗ ٔثٛمت طهب حمذٚى ػشض انخذيت
االعخشاسٚت لبم ششاءْا يٍ خالل انًٕلغ االنكخشَٔ ٙنبهذٚت ساو هللا " www.ramallah.psححج ػُٕاٌ لغى
انؼطاءاث ٔانًشخشٚاث".
ٚكٌٕ االجخًاع انخًٓٛذ٘ ٔصٚاسة انًٕلغ انغاػت  11:00صباحا يٍ ٕٚو انخًٛظ انًٕافك ٔ ،2017/5/18رنك فٙ
لاػت اجخًاػاث انبهذٚت.
ً
اخشيٕػذ نششاء ٔثٛمت طهب حمذٚى ػشض انخذيت االعخشاسٚت ْٕ انغاػت  12:00ظٓشا يٍ ٕٚو االثُ ٍٛانًٕافك
.2017/5/29
اخش يٕػذ نخغهٛى ػشٔض انخذيت االعخشاسٚت ْٕ انغاػت  11:00صباحاً يٍ ٕٚو األسبؼاء انًٕافك ،2017/5/31
ٔرنك نًشكض خذيت انجًٕٓس–انطابك االسض -ٙيبُٗ بهذٚت ساو هللا ،يغ انؼهى أَّ نٍ ٚمبم أ٘ ػشض بؼذ ْزا
انًٕػذٔ ،حكٌٕ جهغت فخح يظاسٚف انؼشٔض انفُٛت بُفظ انٕٛو انغاػت  12:00ظٓشأً ،رنك ف ٙلاػت اجخًاػاث
بهذٚت ساو هللا ٔف ٙجهغت ػهُٛت.
ٚخى حمذٚى َغخت ػٍ شٓادة انخصُٛف ٔسخصت انًٍٓ عاسٚت انًفؼٕلٔ ،رنك ػُذ انخمذو نششاء ٔثٛمت طهب ػشض
انخذيت االعخشاسٚت.
ححخغب سعٕو اإلػالٌ ف ٙانصحف ٔفما نًا ْٕ ٔاسد فٔ ٙثٛمت انؼطاء .
نًضٚذ يٍ انًؼهٕياث ٚشجٗ يشاجؼت انبهذٚت خالل عاػاث انذٔاو انشعً.ٙ
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