
 

 

 
 01تقديم خدمات مساحية لمشروع إعادة تقسيم و تسجيل عدة قطع من حوض  اعالن طرح عطاء

 (72/7102عطاء رقم ب ر م ) خلة العدس من أراضي مدينة رام اهلل
 

المختصة  ةا بمدية رام اهلل بالتعاون مع سمطة األراضي جميع ميندسي المساحة والمساحين المرخصين والمكاتب اليندسيدعو ت
تقديم خدمات مساحية لمشروع إعادة تقسيم و تسجيل عدة قطع من " لالشتراك في مناقصة وعرضيم  ىمأسعار  لتقديم

 .خلة العدس من أراضي مدينة رام اهلل 01حوض 
 أن يكون مسجاًل "رسميًا" في دوائر الضريبة. يجب عمى الشركة/المكتب .1

وذلةك بكفالةة بنكيةة سةارية المفعةول  دوالر (1,000) كمبمغ مقطوع بقيمةة  دخول عطاءتقديم كفالة تأمين  الشركة/ المكتبيجب عمى  .2

 يوم أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية. 99لمدة ال تقل عن 

 شاممة لجميع الضرائب وعمى المقاول دفع جميع انواع الضرائب. المقدمة تكون بالشيكل الجديد و األسعار .3

 لجنة فتح العطاء غير ممزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب. .4

الطةةةابق  –قسةةم العطةةاءات والمشةةتريات كةةل مقةةاول يرغةةب فةةي التقةةةدم ليةةذا العطةةاء يسةةتطيع الحصةةةول عمةةى نسةةخة مةةن العطةةاء مةةةن  .5

وبعةد ابةراز مةا ي بةت شةيادة مزاولةة    . دوالر أمريكي أو ما يعادلةو 199مقابل مبمغ غير مسترد وقدره مبنى بمدية رام اهلل،  –االرضي 

-3-12ال انيةة ظيةرا مةن يةوم الخمةيس الموافةق  العمم ان اخر موعد لمحصول عمةى نسةخة العطةاء ىةو السةاعة  , معمينة المساحة 

2915 . 

تحةةت  www.ramallah.psكمةةا بامكةةانيم االطةةالع عمةةى و يقةةة العطةةاء قبةةل شةةراءىا مةةن خةةالل الموقةةع االلكترونةةي لبمديةةة رام اهلل    .6

 عنوان قسم العطاءات والمشتريات. 

 . 2915-3-12صباحا من يوم الخميس الموافق  العاشرةاالجتماع التمييدي وزيارة الموقع ىو الساعة  .7

وذلةةةك لقسةةةم العطةةةاءات  18/3/2915ىةةةو السةةةاعة الحاديةةةة عشةةةرة مةةةن صةةةباا يةةةوم االربعةةةاء الموافةةةق خةةةر موعةةةد لتسةةةميم العطةةةاءات ا .8

 مع العمم أنو لن يقبل أي عطاءات بعد ىذا الموعد. والمشتريات

  فةةي مقةةر البمديةةة فةةي جمسةةة عمنيةةة , مةةع العمةةم بانةةو سةةيتم فةةتح ظيةةرًا  12السةةاعة   18/3/2915الموافةةق  االربعةةاءيةةوم فةةتح المظةةاري   .9
 وض الفنية , وفقا لما ىو وارد في و ائق العطاء .الفني فقط , وسيتم فتح العرض المالي بعد دراسة وتقيم العر  العرض

 رسوم اإلعالن في الصح  وحتى احالة العطاء عمى من يرسو عميو العطاء. .19

   لمزيد من المعمومات يرجى مراجعة البمدية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
   . حسن ابو شلبكم  

باالنابة بلدية رام اهلل رئيس 
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