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  ذكیةمدرسة مدرسة بنات رام هللا الثانویة مشروع  ٢٠١٥-٤٦عطاء ب ر م اعالن طرح 
  

، ً ً ذكیة وباالتفاق مع مدیریة التربیة والتعلیم  تسعى بلدیة رام هللا الى تطویر كافة المدارس الحكومیة في مدینة رام هللا لتصبح مدارسا
حدیث من النمط التقلیدي الى نمط فیھا تعلیمیة التربویة المة ومنظال یتم تطویر مدرسةكأول بنات رام هللا الثانویة  مدرسةتم اختیار 

، مراعیة شروط وماتباستخدام احدث وسائل تكنولوجیا المعل یتسم بدینامیكیة التفاعل مع الوسط المحیط بطریقة ذكیة وفعالة
وعلیھ تعلن بلدیـة رام هللا عن طرح عطاء  السالمة العامة واالمن البیاني وتوطید التواصل بین الكادر التدریسي واالھل والطالب.

ً للمواصفات والشروط ا، ذكیةمدرسة مدرسة بنات رام هللا الثانویة مشروع  ٢٠١٥-٤٦ب ر م رقم  لمرفقة العامة وذلك وفقا
  -فعلى الراغبین في التقدم لھذا العطاء مراعاة الشروط التالیة :والخاصة بالمشروع، 

 
التقدم لشراء  عندالشركات الراغبة بالتقدم للعطاء ابراز نسخة عن رخصة المھن ساریة المفعول یطلب من -١

 العطاء. 

ً" في دوائر  -٢  الضریبة.یجب على الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة "رسمیا

وذلك بكفالة بنكیة شیكل جدید(35,000) كمبلغ مقطوع بقیمة  یجب على المتقدم للعطاء تقدیم كفالة تأمین ابتدائي -٣

 یوم أو شیك بنكي مصدق وال تقبل الشیكات الشخصیة أو المبالغ النقدیة. ٩٠ساریة المفعول لمدة ال تقل عن 

 لجمیع الضرائب وعلى المقاول دفع جمیع انواع الضرائب.شاملة المقدمة تكون بالشیكل الجدید و األسعار -٤

 بداء األسباب، ویحق للبلدیة تجزئة العطاء .لجنة فتح العطاء غیر ملزمة بأقل األسعار وبدون إ -٥

 سیتم تقییم العطاء من الناحیة الفنیة والمالیة. -٦

مبنى  –الطابق االرضي  –ستطیع الحصول على نسخة من العطاء من قسم العطاءات والمشتریات تشركةكل  -٧

ا. دوالر أمریكي أو ما یعادلھ ١٠٠مقابل مبلغ غیر مسترد وقدره  )٦٠٠شارع عیسى زیادة،  ٤( بلدیة رام هللا

كما باالمكان االطالع على وثیقة العطاء قبل شراءھا من خالل الموقع االلكتروني لبلدیة رام هللا 

mallah.pswww.ra  .تحت عنوان قسم العطاءات والمشتریات 

 .١٠/٦/٢٠١٥الموافق  االربعاءمن صباح یوم التاسعة  ھو الساعة المیدانیة موعد الزیارة -٨

وم  الحادیة عشراخر موعد لتسلیم العطاءات ھو الساعة  -٩ ن صباح ی اءم م  ١٧/٦/٢٠١٥الموافق االربع ك لقس وذل

تریات  اءات والمش ابق  –العط ي الط ذا  –االرض د ھ اءات بع ل أي عط ن یقب ھ ل م أن ع العل ة رام هللا، م ى بلدی مبن

 الموعد.

ي قاعة  ١٧/٦/٢٠١٥الموافق  االربعاءمن ظھر یوم الواحدةفتح مظاریف العطاء سیكون في تمام الساعة  - ١٠ ف

 مبنى بلدیة رام هللا وفي جلسة علنیة. –الطابق االول  –اجتماعات البلدیة 

 لصحف وحتى احالة العطاء على من یرسو علیھ العطاء.رسوم اإلعالن في ا - ١١

 
  

  م. موسى حدید  
  رئیس بلدیة رام هللا 
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