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ُ
الحمد الله يطلع قناصل وسفراء وممثلي
االتحاد األوروبي على التطورات السياسية

ّ
"األشغال" تتسلم  320وحدة سكنية
في غزة مقدمة من الحكومة التركية

رام الله " -وف���ا" :بحث رئيس الوزراء رام���ي الحمد الله،
أمس ،مع قناصل وسفراء وممثلي االتحاد األوروبي بحضور
وزير الخارجية رياض المالكي ،آخر التطورات السياسية،
خاص���ة بعد ني���ة الواليات األميركية نقل س���فارتها إلى
القدس واالعتراف بالقدس عاصمة إلس���رائيل ،باإلضافة
إل���ى تطورات المصالح���ة الوطنية وجه���ود الحكومة في
تكريسها على أرض الواقع.
ّ
وش���دد رئيس الوزراء على أن إص���رار اإلدارة األميركية
عل���ى قراره���ا بنق���ل الس���فارة األميركية إل���ى القدس
واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل سيؤجج الصراع وسيؤدي
إلى تنامي العنف في المنطق���ة بأكملها ،كون القدس ال
تعني الفلسطينيين فقط وإنما الشعوب والدول العربية
واإلسالمية التي ترفض هذا القرار.
وأطلع الحمد الل���ه ممثلي االتحاد األوروبي على محادثة

الرئيس محمود عباس بنظي���ره األميركي ترامب ،ورفضه
إلى جانب القي���ادة والحكومة الفلس���طينية قرار اإلدارة
األميركية بنقل الس���فارة إلى القدس ،كونه يقضي على
ّ
عملي���ة الس�ل�ام وحل الدولتي���ن ،وطالب الحم���د الله في
هذا الس���ياق دول االتح���اد األوروبي باالعت���راف بالدولة
ّ
الفلس���طينية ،إلنق���اذ عملية الس�ل�ام وح���ل الدولتين،
باإلضافة إل���ى الضغط نحو إنفاذ ق���رارات األمم المتحدة
والش���رعية الدولية المتعلقة بفلسطين وفي القلب منها
القدس.
ّ
وج���دد رئيس ال���وزراء الت���زام الحكوم���ة وتصميمها،
وف���ق توجيهات الرئيس محمود عب���اس ،على إنجاز ملف
المصالحة الوطنية ،واستعرض جهود الحكومة المبذولة
ّ
ف���ي العم���ل على ح���ل القضاي���ا العالقة ،خاص���ة ملفي
الموظفين واألمن ،بالتعاون مع كافة األطراف ذات العالقة.

رام الل���ه " -األيام" :ش���ارك وزي���ر الصحة ،جواد ّ
ع���واد ،في
اجتماعات الدورة السادسة لمؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي
لوزراء الصحة في الدول األعضاء ،الذي بدأت أعماله أمس ،في
السعودية ،تحت عنوان" :الصحة في جميع السياسات".
واستعرض ّ
عواد في كلمته بالمؤتمر الوضع الصحي في
فلسطين ،إضافة إلى آخر التطورات وأبرز المعيقات التي
تعترض النظام الصحي الفلس���طيني ،مشيدًا بما تقدمه
الس���عودية من دعم ومس���اندة سياس���ية ،واقتصادية،
واجتماعي���ة ،لفلس���طين وش���عبها ،مش���ددًا على عمق
العالقات األخوية المتينة التي تربط الشعبين.
وأش���ار إلى م���ا يعانيه الوض���ع الصحي م���ن معيقات
وتحديات أهمه���ا االحتالل وتبعاته م���ن إغالق ،وحصار،
وفص���ل للمناطق ع���ن بعضه���ا ،والحواجز العس���كرية،
واالس���تيطان ،وجدار الفصل العنصري الذي عزل القدس
الشرقية عن باقي محافظات الوطن.
ّ
وش���دد على أن���ه رغم كل ه���ذه المعيق���ات والعقبات
اس���تطاع القط���اع الصحي وبدعم ومس���اندة من الرئيس
محمود عباس ورئيس ال���وزراء رامي الحمد الله ،أن يحقق

إنج���ازات عديدة في مج���االت الرعاية الصحي���ة األولية،
ونظ���ام التطعي���م ،ورعاية األمه���ات الحوام���ل ،فكانت
المؤش���رات الصحية من أفضل المؤش���رات على مستوى
اإلقليم بشهادة منظمة الصحة العالمية.
وق���ال" :تمكن���ت وزارة الصحة من القض���اء على معظم
األم���راض المعدية من خالل التغطي���ة الصحية العالية،
ونظام التطعيمات ،وبرامج األمومة والطفولة".
وأضاف" :وضعنا أولوياتنا ضمن اإلس���تراتيجية العامة
لل���وزارة ،والت���ي تتركز في توطين الخدم���ات الطبية في
فلسطين ،والتغطية الصحية الشاملة ،ومكافحة األمراض
المزمن���ة غير الس���ارية ،واعتماد ط���ب العائلة في جميع
عيادات الرعاية الصحية األولية".
وعن مرض ش���لل األطفال المدرج على ج���دول األعمال،
قال ّ
عواد :إن آخر حالة إصابة بش���لل األطفال س���جلت في
فلسطين عام  ،1988أي أن الوزارة تعتمد اإلستراتيجيات
التي توصي بها منظمة الصح���ة العالمية ،وهذا ما جعل
نتائجنا في مكافحة األمراض المعدية من أفضل النتائج
على مستوى اإلقليم".

عواد يشارك في ّ
ّ
جدة بمؤتمر منظمة
التعاون اإلسالمي لوزراء الصحة

فلسطين تشارك في تونس بمؤتمر
قادة الشرطة واألمن العرب
تون����س " -وف����ا" :انطلق����ت بمق����ر
مجل����س وزراء الداخلية العرب بتونس
العاصم����ة ،أم����س ،أعم����ال المؤتم����ر
الح����ادي واألربعي����ن لقادة الش����رطة
واألم����ن العرب ،بمش����اركة فلس����طين
بصفتها عضوًا بالمجلس ،حيث ترأس
وفدها مساعد مدير الشرطة للعمليات
والتدريب العميد منير التلباني.
وافتت����ح المؤتم����ر برعاي����ة رئيس
الجمهوري����ة التونس����ية الباجي قايد
السبس����ي ،وناب عنه يوسف الشاهد
رئيس الوزراء التونس����ي ،بحضور وزير
الداخلية التونس����ي لطف����ي إبراهيم
وممثلين عن جامعة ال����دول العربية،
ومجلس التعاون الخليجي ،والمنظمة
الدولية للش����رطة الجنائية اإلنتربول،
ومكت����ب األم����م المتح����دة المعن����ي

بالمخ����درات والجريم����ة ،والمفوضية
الس����امية لألم����م المتح����دة لش����ؤون
الالجئين ،وجهاز الش����رطة الخليجية،
والمنظمة العربي����ة للهالل والصليب
األحم����ر ،ومش����روع مكافح����ة اإلرهاب
لمنطق����ة الش����رق األوس����ط وش����مال
إفريقيا ،وجامعة نايف للعلوم األمنية،
واالتح����اد الرياضي العربي للش����رطة،
وكذلك السفير المناوب بسفارة دولة
فلس����طين بتونس عمر دقة ،وس����فراء
الدول العربية المعتمدين بتونس.
ّ
وشدد الدكتور محمد بن علي كومان
ف����ي كلمته بافتت����اح المؤتم����ر ،على
أهمية انعقاد المؤتمر في ظل الظروف
الدقيق����ة التي تتفاقم به����ا الجريمة
واإلره����اب ،وب����روز تحدي����ات أمني����ة
خطيرة تقتضي توحيد الصف العربي

اعالن طرح عطاءات للعام  / 2018للمرة الثانية
تعلن بلديـة رام الله عن طرح العطاءات التالية للعام  2018للمرة الثانية ,وذلك وفقًا
للمواصفات والشـــروط العامة والخاصة بكل عطـــاء ،فعلى الراغبين في التقدم مراعاة
الشروط التالية -:
رقم العطاء

اسم العطاء

قيمة كفالة دخول
العطاء

ثمن نسخة
العطاء

ب ر م 2018/1

توريد الخلطات
االسفلتيه

 10,000شيكل

 100دوالر

ب ر م 2018/2

توريد الباطون الجاهز

 10,000شيكل

 100دوالر

ب ر م 2018/3

توريد بيسكورس ورمل
ونحاته وحصمة

 10,000شيكل

 100دوالر

ب ر م 2018/4

توريد اسمنت لمواقع
مختلفة في المدينة

 10,000شيكل

 100دوالر

ب ر م 2018/5

توريد بالط اسمنتي
متداخل وجبه كندرين
لالرصفة والجزر

 10,000شيكل

 100دوالر

ب ر م 2018/6

توريد وتنفيذ اشغال
وسائل السالمة واالمان
واالرشاد على الطرق

 40,000شيكل

 100دوالر

ب ر م 2018/8

توريد مستلزمات
كهربائية النارة
الشوارع في المدينة

 8,000شيكل

 100دوالر

 - 1يطلب من الشـــركات المتقدمة تقديم المســـتندات الالزمة للمشاركة بالعطاء لقسم
العطاءات حين تسليم مغلف العطاء ويحتوي على براءة ذمة من بلدية رام الله ونسخة عن
رخصة المهن سارية المفعول .
 - 2يجب تقديم كفالة تأمين ابتدائي كمبلغ مقطوع بالقيمة المدونه اعاله ،وذلك بكفالة
بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يوم من تاريخ اإلقفال.
 - 3يجب على الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة “رسميًا” في دوائر الضريبة.
 - 4لجنة فتح العطاء غير ملزمة باقل االسعار وبدون ابداء االسباب .
 - 5علـــى المتقدمين ومن مســـؤوليتهم التاكد من اســـتالم كافة وثائـــق العطاء وجميع
المالحق الخاصة به ان وجدت .
 - 6األســـعار المقدمة تكون بالشيكل الجديد وشاملة لجميع الضرائب وعلى الشركة دفع
جميع انواع الضرائب.
 - 7كل شركة ترغب في التقدم للعطاءات يستطيع الحصول على نسخة من العطاءات من
قسم العطاءات والمشتريات في مبنى بلدية رام الله ،مقابل مبلغ غير مسترد وقدره (100
دوالر) كما باالمكان االطالع على وثيقة العطاء قبل شـــراءها مـــن خالل الموقع االلكتروني
لبلدية رام الله  www.ramallah.psتحت عنوان قسم العطاءات والمشتريات.
 - 8اخر موعد لشـــراء نســـخة العطاء هو الســـاعة  12:00من ظهر يـــوم االربعاء الموافق
.2017/12/13
 - 9اخر موعد لتســـليم العطاءات هو الســـاعة  11:00صباحًا من يـــوم الخميس الموافق
 2017/12/14وذلك لقسم العطاءات والمشتريات في مبنى بلدية رام الله ،مع العلم أنه
لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد ،وفتح مظاريف العروض بنفس اليوم الساعة 12:00
ظهرًا وذلك في قاعة اجتماعات بلدية رام الله وفي جلسة علنية.
 - 10رسوم اإلعالن في الصحف تحتسب وفقا لما هو وارد في وثيقة العطاء .
 - 11لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية خالل ساعات الدوام الرسمي.

م .موسى حديد
رئيس بلدية رام الله

ف����ي مواجهة ق����وى الش����ر واإلجرام،
رغ����م النجاحات المحققة في مواجهة
اإلرهاب وهزائم الجماعات اإلرهابية،
حي����ث تط����رح تحديات جدي����دة في
مقدمتها عودة اإلرهابيين من مناطق
الصراع إل����ى أوطانهم باكتس����ابهم
لمه����ارات قتالية مش����حونة بالعداء
والحقد ضد أوطانهم.
م����ن جهته ،قال يوس����ف الش����اهد
رئي����س وزراء تون����س ف����ي كلمت����ه
االفتتاحي����ة :إن تنام����ي التهديدات
اإلرهابية ف����ي ظل الوض����ع اإلقليمي
والدولي المتوتر مع استمرار العوامل
المغذي����ة لإلره����اب ف����ي المنطق����ة،
وتواصل النزاعات المس����لحة في عدد
من األقطار العربية وتوس����ع نشاطات
التنظيمات اإلرهابية وانتش����ار مراكز
تدريب اإلرهابيين والس��ل�اح وشبكات
الجريمة المنظمة والتهريب واالتجار
بالبش����ر ،وم����ا تمثل����ه تل����ك الظواهر
م����ن مصدر مه����م لتموي����ل اإلرهاب،
وعودة اإلرهابيين إل����ى بلدانهم ،كل
ً
ذلك يتطلب عم��ل�ا أمنيًا دؤوبًا بالنظر
لالنعكاس����ات المترتب����ة ع����ن ه����ذه
العودة.
ّ
وضم الوفد الفلس����طيني للمؤتمر:
العمي����د محمد تي����م ،مدير ش����رطة
محافظ����ة الخلي����ل ،والعقي����د خال����د
الس����باتين ،رئيس دي����وان مدير عام
الشرطة ،والعقيد وليد البيضة ،مدير
في ديوان مدير الشرطة.

رام الله " -وفا" :تس���لمت وزارة األش���غال العامة واإلسكان ،أمس 320 ،وحدة
سكنية في قطاع غزة بقيمة  14مليون دوالر ،مقدمة من الحكومة التركية.
جاء ذلك خالل توقيع الوزير مفيد الحس���اينة استالم الوحدات بمقر الوزارة
في رام الله ،من قبل وكالة "تيكا" المنفذة للمشروع ممثلة بمدير مكتب برامج
فلسطين بولنت قورقماز.
وقال الحس���اينة :إن الوحدات الس���كنية مخصصة بش���كل أساس���ي لذوي
االحتياجات الخاصة الذين فقدوا منازلهم في العدوان اإلسرائيلي األخير على
قطاع غزة ،مش���يرًا إلى أن تسليم الوحدات سيتم خالل األسبوع المقبل لـ 320
أسرة في غزة ،والتي تتراوح مساحة الواحدة منها من  100متر إلى  110أمتار.
وأوضح أن العمل في هذا المشروع استمر عامًا ،بمشاركة وتصميم كامل من
وكالة "تيكا" ،مشيدًا بالدعم التركي للشعب الفلسطيني.
من جهته ،قال قورقماز ،إن الحكومة التركية س���تعمل بكل جهدها من أجل
تقديم الخدمة للشعب الفلسطيني ،ومساندته في كافة قضاياه العادلة.
ووع���د مدير برامج فلس���طين بوكالة "تي���كا" بتقديم المزيد من المش���اريع
للفلس���طينيين ،حيث س���يتم العمل في المرحلة المقبلة عل���ى إعادة تأهيل
وإصالح  110منازل في البلدة القديمة بمدينة القدس.

الشاعر يتفقد مقـر جمعـيـة
"أطـفـالـنـا ُّ
للصــم" فـي غــزة

ّ
غزة " -وفا" :تفقد وزير التنمية االجتماعية إبراهيم الش���اعر ،مس���اء
أم���س ،مقر جمعية "أطفالن���ا ُّ
للصم" بمدينة غزة ،وكان في اس���تقباله
رئيس مجلس إدارة الجمعية شرحبيل الزعيم ،ومديرها نعيم كباجة.
وزار الش���اعر عددًا من أقسام الجمعية لالطالع على الخدمات والبرامج
ّ
ّ
المتقدم
تقدمها لش���ريحة الصم ،مش���يدًا بالمستوى
المتنوعة التي
ّ
والمميز للجمعية في تقديم الدع���م والرعاية لألطفال الصم ،في إطار
سعيها الحثيث والجاد للتخفيف من معاناة األشخاص ذوي اإلعاقة في
قطاع غزة.
ّ
وأكد ّ
ّ
تجس���دت في
أن مفهوم التنمية ورؤية الوزارة في هذا الجانب
عمل الجمعية وجودة الخدمات الت���ي ّ
تقدمها لألطفال ،الذين يعانون
َ
َ
ووعد بمزيد من التعاون بين وزارته والجمعية.
السمع،
من مشاكل في

بحث االستعدادات الفتتاح مكتب
تلفزيون فلسطين في دمشق
دمش���ق " -وف���ا" :زار وف���د الهيئ���ة العام���ة لإلذاع���ة والتلفزي���ون
الفلس���طينية ،مقر الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون الس���ورية ،في
العاصمة دمشق ،أمس.
والتقى الوفد ،الذي ّ
ضم المستش���ار القانوني للهيئة العامة لإلذاعة
والتلفزيون لؤي عالوي ،ومدير عام الصيانة والتركيبات للهيئة معين
عاقلة ،برفقة مدير الدائرة السياس���ية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الس���فير أنور عبد اله���ادي ،بالمدير الع���ام للهيئة العام���ة لإلذاعة
والتلفزيون السورية عماد سارة.
وتناول اللقاء ،االس���تعدادات الفتتاح مكتب تلفزيون فلس���طين في
دمشق.
وق���ال عالوي :إن اله���دف األول الفتتاح مكتب لتلفزيون فلس���طين
بدمشق ،هو التواصل بين الوطن وكل الشتات الفلسطيني ،ألن دمشق
مركز كبير للنشاط الفلس���طيني والعربي ،وتشهد فعاليات سياسية
وثقافية داعمة للقضية الفلسطينية بشكل دائم.
وأبدى مدير الهيئة العامة السورية كل االستعداد للتعاون وتسهيل
افتتاح المكتب ،واستعداد التلفزيون السوري لعقد اتفاقية تعاون مع
تلفزيون فلسطين.

البيرة :اجتماع يناقش المنصات وقواعد
البيانات اإللكترونية الخاصة بالمناطق "ج"
البي���رة " -األيام" :نظم���ت اإلدارة العامة للتنظيم
والتخطيط العمراني ف���ي وزارة الحكم المحلي ،في
البيرة ،أمسً ،
لقاء تشاوريًا بحضور كافة المؤسسات
وال���وزارات الت���ي تتوف���ر لديه���ا قاع���دة بيانات
إلكترونية ،توفر البيانات والخرائط الضرورية للعمل
في المناطق المصنفة "ج".
وحض���ر اللقاء وزير الحكم المحلي حس���ين األعرج،
ورئي���س هيئ���ة تس���وية األراضي والمياه موس���ى
ش���كارنة ،ورئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان
وليد عس���اف ،ومستش���ار رئيس الوزراء اس���طفان
س�ل�امة مدير المكتب الوطني التنس���يقي للمناطق
المس���ماة "ج" التابع لمكتب رئيس ال���وزراء ،ووكيل
الوزارة محمد حس���ن جباري���ن ،والوكيل المس���اعد
للش���ؤون الهندس���ية أحم���د غني���م ،وممثلون عن
الهيئ���ة العامة للش���ؤون المدني���ة ،وبرنامج األمم
المتحدة للمس���توطنات البشرية ،والتعاون األلماني
( ،)GIZوالتعاون البلجيكي ( ،)BTCواالتحاد االوروبي،
وطواقم الوزارة.
ّ
وبين األعرج أن اللقاء يأتي انطالقا من أهمية تنسيق
الجهود في متابعة المش���اريع والتدخالت الحكومية
بالتعاون مع الجهات المانحة والش���ركاء في المناطق
"ج" ،ولتعزيز االس���تفادة من الخب���رات والتجارب في
مجال المنصات وقواعد البيانات االلكترونية ،مش���يرًا
إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا بالغًا في تأس���يس نظام
"جيومولج" ،حيث أصبح بامكان أي مستخدم أو مهتم
من الحصول على المعلومة أو الخرائط المطلوبة بوقت
قياسي ال يتجاوز دقائق معدودة.
ولف���ت إل���ى أن ال���وزارة قامت بوضع ه���ذا النظام
تحت تصرف كافة المؤسس���ات واألف���راد ،حيث إن
هناك العدي���د من المنص���ات االلكترونية للوزارات
والمؤسس���ات الش���ريكة التي تعمل من خالل نظام
"جيومولج" الذي طورته طواقم الوزارة.
واس���تعرضت اإلدارة العام���ة للتنظيم والتخطيط
العمراني المنصة االلكترونية والتي تم تأسيس���ها
بالشراكة مع  UN-habitatمن خالل مشروع التخطيط
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غزة " -األيام" :أبدى رئيس هيئة التقاعد استعداده للتعاون المشترك
مع الجامعة اإلساليمة بما يسهم في خدمة المجتمع وتطويره.
ج���اء ذلك خالل زي���ارة وفد من الهيئ���ة إدارة الجامعة ،حيث كان في
اس���تقباله رئيس مجلس األمناء ،أ.د .ناصر فرحات ،ورئيس الجامعة أ.د.
سالم حلس ،ونائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية ،أ.د .عادل عوض
الله ،ومنسق ملف التأمين والمعاشات في الجامعة أحمد الواوي.
واس����تعرض فرحات البرام����ج التي تطرحه����ا الجامعة ف����ي مراحل
الدكت����وراه ،والبكالوري����وس ،والدبل����وم العال����ي ،والدبل����وم المهني
المتخصص ،مش����يرًا إلى حرص الجامعة على توفي����ر مقومات البيئة
األكاديمية النموذجية لطلبته����ا والمتمثلة في الطواقم األكاديمية
الممي����زة ،والمناهج الدراس����ية المتطورة ،المختب����رات العلمية التي
تخدم العملية الدراسية.
بدوره ،أعرب الحلو عن إعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة
لطلبتها وللمجتمع على صعيد البرامج األكاديمية ،وتوجيه األبحاث نحو
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القضاي���ا التي تخ���دم المجتمع،
وأب���دى اس���تعداده للتع���اون
المشترك مع الجامعة بما يسهم
في خدمة المجتمع وتطويره.

وزارة الحكم المحلي

6- 4

–( Interventional Radiology
- Pulmonology

وفد من هيئة التقاعد
يزور الجامعة اإلسالمية

دولة فلسطين

، 2019 –2018

الممول من االتحاد االوروبي والتي تحتوي على كافة
البيانات والخرائط محدثة بشكل لحظي.
من جهتهم ،اس���تعرض ممثل���و المكتب الوطني
التنس���يقي للمناطق "ج" ،المنص���ة الخاصة بقاعدة
البيانات التي ترصد كاف���ة التدخالت التي تتم من
خالل الوزارات والمؤسسات المختلفة ضمن المناطق
"ج" ،حي���ث يتم تجميع المعلوم���ات والبيانات ورفد
المؤسس���ات المعنية بالبيانات الالزمة ،وأس���همت
هذه المنصة بتقييم المش���اريع م���ن حيث التوزيع
المكاني والحاجة للمشروع.
بدوره���م ،اس���تعرض ممثل���و هيئة مقاوم���ة الجدار
واالس���تيطان قاعدة البيانات المتوف���رة لديها والتي
ترصد كافة االعتداءات واإلخطارات بشتى انواعها التي
تمارس على االراضي والس���كان الفلسطينيين من قبل
س���لطات االحتالل ،ومن جهة اخرى يتم استخدام هذه
البيانات كأداة مساعدة للدفاع القانوني واالنساني.
وعرض ممثل عن الشؤون المدنية قاعدة البيانات
االلكتروني���ة والت���ي تهتم بتوفير كاف���ة البيانات
حول االعتداءات االس���رائيلية على الفلس���طينيين،
اضافة إلى رفد ضباط الشؤون المدنية والمؤسسات
الحكومية وجهات االختصاص بتفاصيل التعديات
اإلسرائيلية ،سواء أكانت على الممتلكات أم االفراد.
واس���تعرضت هيئ���ة تس���وية األراض���ي والمياه
قاعدة البيان���ات االلكترونية والت���ي تهتم بتوفير
كافة الخدمات الفنية واالدعاءات الالزمة لتس���جيل
االراضي وحفظ الحقوق.
وأكد الحض���ور أهمية التواصل وتب���ادل البيانات
والتي تس���هم بش���كل كبير في رف���ع المعاناة عن
المواطنين في المناطق "ج" واألقل حظا في الحصول
على الخدمات بس���ب التهديدات االسرائيلية ،وتم
االتفاق على االس���تمرار في دعم الهيئات المحلية
والتجمع���ات الس���كانية من حيث تنفيذ مش���اريع
قطاعية مختلفة إلحداث تنمية مس���تدامة ،اضافة
إلى االس���تمرار في تحضير المخطط���ات الهيكلية
والتنموية بكافة المستويات.
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بلدية البيرة

إعالن طرح عطاءات (للمرة الثالثة) للعام 2018
تعل���ن بلدية البيرة عن طرح العطاءات التالية (للمرة الثالثة) للعام  ،2018وذلك وفقًا
للمواصفات والش���روط العامة والخاصة بكل عطاء ،فعل���ى الراغبين في التقدم مراعاة
الشروط التالية:
رقم العطاء

إسم العطاء

قيمة كفالة دخول
العطاء

ثمن نسخة
العطاء

ع/ط 2018/1

توريد الخلطات اإلسفلتيه

 4,000شيكل

 100دوالر

ع/ط 2018/2

توريد الباطون الجاهز

 4,200شيكل

 100دوالر

 .1يطلب من الش���ركات المتقدمة تقديم المس���تندات الالزمة للمشاركة بالعطاء للبلدية
حين تس���ليم مغلف العط���اء ويحتوي على براءة ذمة من بلدية البيرة ،ونس���خة عن رخصة
المهن سارية المفعول.
 .2يجب تقديم كفالة تأمي���ن إبتدائي كمبلغ مقطوع بالقيمة المدونة أعاله ،وذلك بكفالة
بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يومًا من تاريخ اإلقفال.
 .3يجب على الشركات المتقدمة أن تكون مسجلة “ رسميًا “ في دوائر الضريبة.
 .4لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
 .5على المتقدمين ومن مسؤوليتهم التأكد من إستالم كافة وثائق العطاء وجميع المالحق
الخاصة به إن وجدت.
 .6األس���عار المقدمة تكون بالشيكل الجديد وش���املة لجميع الضرائب وعلى الشركة دفع
جميع أنواع الضرائب.
 .7كل ش���ركة ترغب في التقدم للعطاءات تستطيع الحصول على نسخة من العطاءات من
دائرة الشؤون اإلدارية.
 .8آخر موعد لتس���ليم العطاءات هو الس���اعة  12:00الثانية عش���رة ظهرًا من يوم األربعاء
الموافق  2017/12/13وذلك لدائرة الشؤون اإلدارية في مبنى بلدية البيرة ( الطابق الثالث)،
م���ع العلم أنه لن تقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد ،وفت���ح مظاريف العروض بنفس اليوم
الساعة  12:00ظهرًا  ،وذلك في قاعة المجلس البلدي ( الطابق الخامس) وفي جلسة علنية.
 .9رسوم اإلعالن في الصحف تحتسب وفقًا لما هو وارد في وثيقة العطاء.
 .10لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية خالل ساعات الدوام الرسمي.

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن تمديد موعد فتح مظاريف مناقصة رقم 2017 /28
الخاصة -:بتشطيب مبني مقر غزة

تعلن بلدية أريحا عن طرح العطاء المذكور أدناه بالظرف المختوم وهو-:

رقم العطاء

مناقصة رقم ( ) 2017/28
تعلـن شــــركـة تـوزيـع كهرباء محافظات غزة عن تمديد موعد فتح مظاريف
العطاء المبين أدناه وفقًا للتواريخ التالية -:
 عطـــاء رقـــم (  ) 2017/28والخـــاص بتشـــطيب مبني مقر غـــزة من تاريخ 2017/12/11الموافـــق يـــوم االثنين إلى تاريـــخ  2017/12/20الموافق يوم
األربعاء  ،علمًا بأنه ســـيتـم فتـح المظاريـف الســـاعـة  12من نفس اليوم مع
بقاء كافة الشروط الواردة باإلعالن السابق للمناقصة أعاله كما هي .
تليفاكس 08 / 2888481

 -صندوق بريد . 1265

بريد الكترونيPur.gedco@Gmail.com :

عزام إسماعيل قرعان
رئيس بلدية البيرة

إعالن طرح عطاء بالظرف المختوم

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

ب أ2017/28/

اسم العطاء

قيمة
كفالة
دخول
العطاء

تدقيق البيانات
المالية لعام
2017

1000
شيقل

ثمن نسخة
العطاء

100شيكل

أخر موعد
لتسليم العطاء

2017/12/14

فعلى الش���ركات والمكاتب المتخصصين و الراغبين بالمش���اركة في العطاء المبين
أعاله مراجعة قس���م خدمات الجمهور في مبنى بلدية أريح���ا الجديد للحصول على
نسخة من العطاء ضمن الشروط التالية.
.1أخر موعد لبيع نسخ العطاءات األربعاء الموافق . 2017/12/13
.2تودع العروض في صندوق عطاءات البلدية قبل الس���اعة الحادية عش���ر والنصف
ظهرا يوم الخميس الموافق2017/12/14
 .3يرفق مع العرض كفالة بنكية او شك بنكي مصدق بالقيمة المبينة أعاله
 .5أجور اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء
 .6يستبعد أي عرض غير مكتمل الشروط .
 .7لالستفسار يرجى االتصال على هاتف البلدية رقم  2322417/8وحدة المشتريات
والعطاءات.

رئيس بلدية أريحا
سالم غروف

