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"التربية" تستلم مدرسة بير قوزا
األساسية المختلطة جنوب نابلس
رام الله " -األيام" :تس���لمت وزارة التربية
والتعلي���م العالي من خ�ل�ال اإلدارة العامة
لألبني���ة ،أمس ،مش���روع مدرس���ة بير قوزا
األساسية المختلطة بمديرية تربية جنوب
نابل���س ،وذل���ك برعاية وتوجيه���ات وزير
التربية والتعلي���م العالي د .صبري صيدم،
بتمويل م���ن حكومة المملك���ة البلجيكية،
بكلفة إجمالية بلغت حوالى  970ألف يورو.
وأوضح���ت الوزارة ،في بي���ان صحافي،
أم���س ،أن المدرس���ة تخ���دم المرحل���ة
األساس���ية المختلط���ة للصف���وف من 1
–  ،4ومس���احتها 1380م²؛ وه���ي مكونة
م���ن طابقين وتش���مل  6غ���رف صفية،
ً
إضافة إلى الغرف اإلدارية والتخصصية
كمختبرات الحاس���وب والفنون والحرف،
باإلضافة إلى مكتبة وقاعة لالستخدامات

متعددة األغراض.
وأضاف���ت إن إنج���از ه���ذه المدرس���ة
سيسهم في رفع المس���توى التعليمي
المق���دم للطلب���ة ضمن بيئة مدرس���ية
تضاه���ي ما ه���و متبع عالمي���ًا من حيث
توفي���ر البيئ���ة التعليمي���ة الصديق���ة
للطف���ل ،وبن���اء مدرس���ي أخض���ر بكافة
ً
معايي���ره ،الفتة إلى أنه وباس���تالم هذه
المدرسة س���تتم االستعاضة عن الغرف
الصفي���ة غير المناس���بة ،واس���تيعاب
الزي���ادة الطبيعي���ة في أع���داد الطلبة،
باإلضاف���ة لتوفير الغ���رف التخصصية
الالزم���ة لخدمة المرحلة الدراس���ية وفق
المنهاج الفلسطيني الجديد.
وأشارت الوزارة إلى أن المدرسة تشتمل
على نظام جديد للقصارة يمتص الصوت

دولة فلسطين
إعالن صادر عن دائرة ضريبة الدخل
لسلفيات العام 2018

تتقدم دائرة ضريبة الدخل بالتهنئة الحارة من جمهور مكلفيها بمناس���بة حلول الس���نة
المالية الجديدة  ،2018وتثمن عالي���ًا دور المكلفين الملتزمين مع الدائرة خالل هذا العام
وطيلة األعوام السابقة.
تهي���ب دائرة ضريبة الدخل بالس���ادة المكلفين بالمبادرة إلى دفع س���لفيات العام 2018
وذلك لالس���تفادة من الخصم التش���جيعي الذي منحه القرار بقانون رقم  8لس���نة 2011
وتعديالته ،حيث تقرر منح خصم تش���جيعي لسلفيات العام  2018وذلك حسب المواعيد
والنسب التالية:
 �1خصم بنس���بة  8%من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قيام المكلف بدفعها
نقدًا للفترة الممتدة  2018/1/1ولغاية .2018/2/28
 �2خصم بنس���بة  6%من قيمة كامل الس���لفية المحددة في حال قيام المكلف بدفعها
نقدًا للفترة الممتدة من  2018/3/1ولغاية .2018/3/31
لقد الزم القانون جميع المكلفين بدفع س���لفيات على حساب الضريبة خالل السنة وذلك
حسب المواعيد المحددة.
وعليه يس���تطيع أي مكل���ف او مفوض عنه م���ن مراجعة مكتب ضريبة الدخ���ل التابع له
للحصول على قس���ائم الدفع الفوري لالس���تفادة من الخصم التشجيعي ،أو قسائم الدفع
الربعية للتسديد في المواعيد المحددة تفاديًا للغرامات.
ان دفع الضريبة هو التزام وطني ويساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
مع االحترام والتقدير
عماد أبو صبحة
مدير عام ضريبة الدخل

دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
مناقصة رقم]PWA-GSD/AFD/2018/33[ :
شراء معدات كشف الفاقد في منطقة امتياز سلطة مياه ومجاري بيت لحم
لصالح سلطة المياه الفلسطينية

 .1حصلت سلطة المياه الفلسطينية على منحة من وكالة التنمية الفرنسية (.)AFD
وسيتم تمويل هذا المناقصة من خالل هذه المنحة من أجل توريد معدات
كشف الفاقد والتدريب على استخدامها لصالح سلطة مياه ومجاري بيت لحم
ضمن االتفاقيه الماليه .1027
 .2تدعو لجنة العطاءات المركزية جميع الشركات المؤهله والمرخصه والذين
يحققون شروط التأهيل الموضحة في وثائق المناقصة في مجال توريد
المعدات واالجهزه ولديهم شهادات تسجيل سارية المفعول لتقديم
عطاءاتهم في مظاريف مغلقة.
 .3يمكن للشركات المعنيه الحصول على معلومات إضافية من سلطة المياه
الفلسطينية ويمكنهم اإلطالع على وثائق العطاء حسب العنوان رقم ()1
الموضح في األسفل او من خالل الموقع االلكتروني لوزارة الماليه والتخطيط/
مديرية اللوازم العامه.
 .4يمكن الحصول على وثائق العطاء إبتداء من يوم االثنين الموافق 2018/02/12
وذلك من دائرة العطاءات المركزية على العنوان رقم ( )2الموضح في األسفل
او من خالل الموقع االلكتروني لوزارة الماليه والتخطيط /مديرية اللوازم العامه
ومقابل مبلغ غير مسترد وقيمته مئة شيكل (100شيكل ) ويكون الدفع
بإيداع المبلغ في حساب حساب ايرادات اخرى التابع لوزارة المالية والتخطيط
رقم( )219000/49في بنك فلسطين المحدود.
 .5ستكون المناقصة وطنية حسب األحكام الواردة في التعليمات وفي الشروط
العامة للعقد والخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية ( )AFDتحت بند “ شراء
البضائع”.
 .6آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في
مديرية اللوازم العامة  /وزارة المالية والتخطيط هو الساعة العاشرة صباحا من
يوم الثالثاء الموافق  ،2018/04/10وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين
في نفس الزمان والمكان وعلى الهواء مباشرة من خالل الموقع االلكتروني
لمديرية اللوازم العامة /خدمة البث المباشر.
 .7تقدم األسعار بعملة اليورو  ،غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
 .8جميع العروض يجب ان تتضمن كفالة دخول المناقصة بقيمة الفي يورو (2000
يورو) .على ان تكون مدة سريان الكفالة  120يوما من تاريخ الموعد النهائي
لتسليم العروض.
 .9سيتم عقد اجتماع تمهيدي يوم االربعاء الموافق  28شباط  2018الساعه
 10:00صباحا في مقر سلطة المياه الطابق الخامس  .قاعة االجتماعات
 .10أجرة االعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
العن���وان رق���م  :1لمزي���د م���ن العن���وان رق���م  : 2لش���راء نس���خة العطاء
وتسليم العروض
المعلومات
دائرة العط���اءات المركزي���ة -وزارة الماليه
سلطة المياه الفلسطينية
والتخطيط -مديرية اللوازم العامه
عناية :السيد رائد صوافطة
البالوع -عمارة الباشا
مدير وحدة العطاءات
ش���ارع كم���ال ناص���ر – اإلرس���ال ،بالقرب من مقر شركة جوال
البيرة -فلسطين
المصايف
الطابق السادس
رام الله  -فلسطين
رئيس لجنة العطاءات المركزية

بحيث يخفف الضوضاء الداخلية وارتداد
صدى األص���وات ،مضيفة إلى اعتياد هذا
الن���وع م���ن القص���ارة ف���ي كل المدارس
الحكومية الجديدة باعتباره أحد متطلبات
األبنية الخضراء والصديقة للطفل.
يشار إلى أن مش���روع مدرسة بير قوزا
يعد المشروع الثامن الذي يتم استالمه
م���ن مش���اريع المرحل���ة الرابع���ة ضمن
المش���روع البلجيكي ،حي���ث تبلغ قيمة
هذه المشاريع  17.5مليون يورو ،وتشمل
إنش���اء  7م���دارس جديدة ومش���روعي
عزل أس���طح ،وصيانة  23مدرسة قائمة،
وتوس���عة مدرس���ة الخلي���ل الصناعية
باإلضاف���ة إل���ى صيانة  15مدرس���ة في
مدينة القدس وصيانة وبناء غرف في 7
رياض أطفال بالمدارس الحكومية.

يعيش :بلدية نابلس بصدد تطبيق توجهات
لتعزيز المشهد البيئي األخضر للمدينة
نابل���س " -األي���ام" :أكد رئيس
بلدية نابل���س عدلي يعيش على
التوجه���ات البيئي���ة للمجل���س
البل���دي ،م���ن خالل إص���داره عبر
ً
نظام���ا
وزارة الحك���م المحل���ي
لمن���ع الم���كاره وف���رض رس���وم
جمع النفايات الش���هر الماضي،
بينها مخالف���ات لملقي النفايات
والملوثين للبيئة.
وأض���اف يعي���ش أن البلدي���ة
س���تبدأ بالتطبي���ق التدريج���ي
ً
للنظ���ام انطالقا م���ن المخالفات
ً
جهدا
الكبيرة ،في وقت س���تطلق
توعوي���ًا لح���ث المواطني���ن على
المس���اهمة في نابل���س خضراء
نظيفة.
ج���اء ذلك ل���دى لقائ���ه اطفال
منتدى الياس���مين البيئي التابع
لمركزي الطفل الثقافي والتعليم
البيئ���ي /الكنيس���ة اإلنجيلي���ة
اللوثري���ة ف���ي األردن واألراضي
المقدسة.
وأثن���ى يعي���ش عل���ى أطفال
الياس���مين البيئ���ي ،ورح���ب
بمبادراته���م الت���ي اقترحوه���ا
لمس���اعدة البلدي���ة ف���ي تغيير
المش���هد البيئ���ي للمدين���ة،
وبجهودهم في تخضير منتزهي
جمال عبد الناصر وسما نابلس.
وقال :إن تاريخ نابلس ومكانتها
ً
دافعا للمواطنين
يجب أن يشكل
للحفاظ عليها ،فهي التي اختارها
الس���لطان العثماني عبد الحميد
من بين  10مدن لبناء منارات فيها،
وهي التي شهدت نهضة مبكرة،
إذ كانت تصدر عام  1768أكثر من
مليون كيلو صابون.

The United Nations Volunteers (UNV) Programme
is the UN organization that promotes volunteerism
to support peace and development worldwide.
Volunteerism can transform the pace and nature of
development, and it benefits both society at large
and the individual volunteer. UNV contributes to
peace and development by advocating for volunteerism globally, encouraging partners to integrate
volunteerism into development programming, and
mobilizing volunteers.

Vacancy Announcement
UN Volunteer WASH Engineer
Duty Station – UNICEF, Gaza

Detailed information and application instructions
can be viewed on the UNDP Global web site under
Arab States location.

https://jobs.undp.org

Deadline for applications: 23 Feb 2018

“Applications from men and women will be consid”ered equally

STATE OF PALESTINE
Ministry of Finance and Planning
General Supplies Department
Central Tendering Committee
Request For Proposal

]IPC No: [PWA-GSD/AFD/2018/33
Project Name: procurement of

واس���تعرضت مدي���رة مرك���ز
الطفل الثقافي رس���مية المصري
دور المنت���دى ،ال���ذي تأس���س
ع���ام  2013بالش���راكة م���ع مركز
التعلي���م البيئ���ي ،ونفذ حمالت
لغرس لألش���جار ،وتنظيف البلدة
القديمة والسوق التجاري ،ونظم
رحالت علمي���ة ،وأقام ورش عمل،
وعروض أفالم توعوية.
وقال رئيس "الياسمين البيئي"
هش���ام عوادة إن المنتدى نش���ر
ً
التوعية بين  120طفال ،وس���اهم
في ط���رح مبادرات على المدارس،
وحاور المواطنين والتجار للتوقف
عن إلقاء النفايات في غير األماكن
المخصصة لها ،وشارك في برامج
تلفزيونية ناقشت أحوال نابلس
البيئي���ة ،وتلق���ى تدريبات على
مهارات التدوير.
فيم���ا أش���ارت عض���و المجلس
البل���دي ريما عرف���ات إلى أهمية
التربي���ة والثقاف���ة ف���ي تغيير
توجهات المواطنين نحو البيئة،
وضرورة بدء التربية الخضراء في
سن مبكر.
وأكدت أن فرض الغرامات ليس
غاي���ة بل وس���يلة للحف���اظ على
المدينة وش���وارعها وتخضيرها،
وه���و نظ���ام س���يبدأ بالتدريج،
وس���تكون ل���ه ن���واة داعمة من
المحافظ���ة ووزرات���ي التربي���ة
والتعلي���م العال���ي واألوق���اف،
وجامعة النج���اح ،ومجموعة رؤى
نابلس.

بدورها ،أوضحت عضو المجلس
البل���دي ُم ّ
كرم عب���اس أن البلدية
ش���رعت من���ذ ثالثة أش���هر في
مب���ادرة لف���رز النفاي���ات داخل
مقرها ،وفي المدرسة األميركية،
وس���تبدأ بتوس���يع المب���ادرة
لمؤسسات تعليمية ومجتمعية،
بغية اإلبق���اء على نابلس نظيفة،
والتأثير على التوجهات البيئية
للمواطنين.
ودع���ت أعضاء الياس���مين إلى
مساندة البلدية في نشر المبادرة
داخل مؤسس���اتهم التعليمية،
ً
نظرا للفوائد العديدة التي يمكن
أن تجنى م���ن تصنيف النفايات
وفرزها وإعادة تدويرها.
وذك���رت مس���رة ش���اهين من
منت���دى نابلس النس���وي البيئي
ومجموع���ة س���وا أن التعامل مع
نظافة البيئ���ة وتخضير المدينة
باعتباره���ا حمل���ة ل���ن يحق���ق
نتائج كبيرة مقارن���ة إذا ما جرى
التعامل مع األمر كحالة مستمرة،
تنخرط فيها مؤسسات المجتمع
وفعالياته المختلفة.
وأش���ار المدي���ر التنفي���ذي
لـ"التعليم البيئي" سيمون عوض
إلى أن الش���راكة مع بلدية نابلس
مس���تمرة من���ذ خمس س���نوات،
وترك���ز جهوده���ا عب���ر منتدى
الياس���مين ،والمنتدى النس���وي
للتأثي���ر على األطفال والنس���اء،
بالنظر لدور الش���ريحتين الكبير
في تغير التوجهات نحو البيئة.

أسير من يعبد يدخل
عامه الـ 19في األسر
جني���ن " -وفا" :دخل األس���ير عمر صبري عطاط���رة ( 40عاما) من بلدة
يعبد جنوب غرب جنين ،أمس ،عامه التاس���ع عش���ر عل���ى التوالي ،في
سجون االحتالل.
وذكرت عائلة األس���ير عطاطرة ،أنه معتقل منذ العام  ،2000ويقضي
حكمًا بالسجن لمدة  20عامًا ،ويعاني من عدة أمراض.

رئيس لجنة العطاءات المركزية

Leak detection equipment for WSSA
The Palestinian Water Authority (PWA) has received funds from the Agence
Française de Développement (the French Development Agency) towards the
cost of the “Project CPS1027: WATER PRODUCTION AND SUPPLY
SERVICES IMPROVEMENT PROJECT IN WSSA area” It is intended
that part of the proceeds of these funds will be applied to eligible payments
under the contract for Supply of Equipments and Fittings of WSSA water
supply facilities.
1. PWA now invites sealed bids from eligible Companies (Palestinian Companies with valid Registration who meets the post qualification criteria
and requirements in the Bidding Documents) for the Supply and completion of supplying Equipments water supply facilities (“the Goods”).Leak
detection equipment’s
2. Interested eligible Companies may obtain further information from and
inspect the bidding documents at the office of PWA in the address 1
shown below or from GSD web site.
3. A complete set of bidding documents may be purchased by interested
Companies starting on 12/02/2018from the Central Tendering Department at the address 2 shown below or from GSD web site and upon
payment of a non-refundable fee of 100 Hundred NIS Sheqel (100 NIS).
The method of payment will be Bank Deposit to the Ministry of Finance
and Planning (Account No.219000/49 of Palestine Bank.
4. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the provisions of the Agence Françoise de Development’s Standard Bidding Documents: Procurement of Goods
5. Bids must be delivered to the General Supplies Department at the address
2 shown below on or before 10:00 AM on Tuesday (10/04/2018/) . Bids
will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to
attend at the same address and time.
6. Prices must be in Euros and excluding VAT.
7. Bids must be accompanied by a Bid security of 2000 EUR valid for 120
days after the bids submission deadline.
8. Pre bid meeting will held at PWA office- fifth floor on 28 Feb2018 at the
meeting room at 10:00 Morning.
9. Advertisement Fees will be charged to the Winner Company.
Address 2: For Purchasing bidding
documents & Bid Submission Central Tendering Department Ministry of
Finance/ General Supply Department
3nd Floor-Al Basha Building , near
main Jawal Building
Ramallah, West Bank, Palestine
Tel: +970 2 298 7112/3
Fax: +970 2 298 7056

Address 1: For Information
Palestinian Water Authority
Attention: Mr. Raed Sawafta
Procurement Manager
Kamal Nasser Street Al-Irsal - Masayef
6th floor
Ramallah
Palestine

افتتاح مشغل الحدادة واللحام
في مركز تدريب مهني حلحول
الخلي���ل " -وفا" :افتتح ف���ي مركز التدريب المهني متع���دد األغراض ببلدة
حلحول شمال الخليل امس ،مشغل الحدادة واللحام ،في إطار مشروع التدريب
المهني بالش���راكة مع فلس���طين ،برنامج غرف كولون – ألمانيا ،واتحاد الغرف
التجارية الصناعية الفلسطينية ،ووزارة العمل.
وجرى االفتتاح بحضور وكيل وزارة العمل سامر سالمة ،ورئيس اتحاد الغرف
التجاري���ة خليل رزق ،ورئيس اتحاد الغ���رف الحرفية األلمانية بيتر فولز فاير،
ورئي���س الممثلي���ة األلمانية في فلس���طين بيتر بير فيرث ،وعدد من رؤس���اء
الغرف الحرفية األلمانية ،ورؤساء الغرف التجارية بمحافظة الخليل.
وقال منس���ق المشروع تيس���ير اس���عيد لــ"وفا" ،إن هذا المشروع يصب في
إط���ار تعزيز وتطوير مهنة الح���دادة واللحام ،وعملنا على دراس���ة احتياجات
ومتطلبات الس���وق بخصوص تكنولوجيا اللحام وصيانة الماكينات الصناعية
وصيانة المركبات الحديثة "الهايبرد".
وأضاف اسعيد :نحن نعمل من أجل الحد من مشكلة البطالة وتشغيل الشباب،
لذل����ك نفذنا برامج تدريبية للمدربين في كاف����ة أنحاء الوطن ،وزودناهم بأجهزة
حديثة في هذه المج����االت ،وعملنا على تطوير ثالثة مختبرات للحام في حلحول
وبيت عور وطولكرم ،وفي بيت لحم قدمنا أجهزة خاصة بصيانة الماكينات.

إعالن طرح عطاء
توريد ادوات ومعدات مخبرية – كلية الزراعة
عطاء رقم ع2018/4/
تلقت جامعة فلسطين التقنية -خضوري تمويال من مشروع التعاون الهولندي
الفلسطيني ( )PAACلشراء وتوريد تجهيزات مختبرات كلية الزراعة وعليه تعلن
الجامعة عن طرح عطاء توريد أدوات ومعدات مخبرية  -كلية الزراعة  ،تبعا للشروط
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء ،فعلى الشركات ذات االختصاص
والمسجلة رسميا وترغب في المشاركة مراجعة قسم اللوازم و المشتريات في الجامعة
للحصول على نسخة العطاء من كراسة المواصفات ووثائق العطاء.
 .1تسليم العروض :يجب تسليم العروض في موعد اقصاه (الساعة  )12:00من دوام
يوم االثنين الموافق  ،5.3.2018ويتم رفض جميع العروض التي ترد بعد الموعد
المحدد.
 .2ثمن الكراسة :يتم استيفاء مبلغ ( )200شيكل كرسوم غير مستردة ثمنا لكراسة
المناقصة.
 .3العملة :تقدم االسعار باليورو وهي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
 .4كفالة دخول العطاء :على المناقص ان يرفق كفالة دخول المناقصة على شكل
شيك بنكي مصدق أو كفاله بنكية بمبلغ ال يقل عن ( )500يورو وساري المفعول
لمدة  120يوم من تاريخ اإلقفال.
 .5سريان االسعار :يكون عرض السعر ساري المفعول لمدة ال تقل عن  90يوم من
اخر موعد لتقديم العروض.
 .6أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
 .7تودع عروض األسعار مسجال عليها رقم العطاء وموضوعه في صندوق العطاءات
حسب العنوان أعاله .
 .8لالستفسار يمكن االتصال بجامعة فلسطين التقنية – خضوري /طولكرم هاتف
رقم  09-2671026داخلي  2507أو فاكس رقم  09-2688182أو بريد الكتروني
procurement@ptuk.edu.ps
 .9تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق العطاء.
مع المودة واالحترام ،،،
إدارة الجامعة
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المناقصة العامة رقمMEHE_GSD/MOFP/2018/34 :
موضوع المناقصة :ش���راء وتوريد قرطاس���ية للعام  2018 � 2017للمحافظات الش���مالية
والجنوبية
الجهة المشترية :وزارة التربية والتعليم العالي
جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط
 .1تدع���و مديرية الل���وازم العامة ف���ي وزارة المالية والتخطيط ولحس���اب وزارة التربية
والتعليم المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمشاركة
في تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األس���عار ب�(الش���يكل) ش���املة لكافة أنواع الضرائب بما فيه���ا ضريبة القيمة
المضافة.
 .3يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد
من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة ( )www.gs.pmof.psأو من
خالل مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرس���مي من الساعة  8:00صباحًا
وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  500شيكل لحساب وزارة المالية في
بنك فلسطين على حساب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع)
مع العطاء المقدم.
 .5يج���ب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في مديري���ة اللوازم العامة في
موعد أقصاه الس���اعة  10:30من يوم الثالث���اء الموافق  2018/2/27ويتم رفض جميع
العط���اءات الت���ي ترد بعد الموعد المحدد ،وس���يتم فتح العطاءات ف���ي نفس الزمان
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع
اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.
 .6على المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي
مصدق بقيمة  19000شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2018/8/25
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
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المناقصة العامة رقمLC_GSD/MOFP/2018/37 :
موضوع المناقصة :شراء وتوريد مواد تنظيف للنصف األول من العام 2018
الجهة المشترية :هيئة اإلمداد والتجهيز
جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط
 .1تدع���و مديري���ة اللوازم العامة ف���ي وزارة المالي���ة والتخطيط ولحس���اب هيئة االمداد
والتجهيز المناقصين أصحاب االختصاص والمس���جلين رسميا والراغبين بالمشاركة في
تقديم العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األسعار ب�(الشيكل) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .3يمكن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على
مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة ()www.gs.pmof.ps
أو من خالل مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرس���مي من الساعة 8:00
صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  100شيكل لحس���اب وزارة المالية في
بنك فلس���طين على حس���اب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع)
مع العطاء المقدم.
 .5يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد
أقصاه الس���اعة  11:00من يوم الثالثاء المواف���ق  2018/3/20ويتم رفض جميع العطاءات
التي ترد بعد الموعد المحدد ،وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من
يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباش���ر عل���ى الموقع اإللكتروني لمديرية
اللوازم العامة.
 .6عل���ى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على ش���كل كفالة بنكية أو ش���يك بنكي
مصدق بقيمة  4000شيكل على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2018/9/15
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.
رئيس لجنة العطاءات المركزية
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دولة فلسطين
وزارة الصحة
وحدة التوريدات

دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات

رقم العطاء(MOE-GSD/JFA/2018/35) MEHE/JFA.3.222425/2018/35 :
موضوع العطاء :شراء وتوريد حقائب نظافة شخصية للطلبة
 .1تلقت وزارة التربية والتعلي���م العالي منحة مالية بقيمة  35مليون دوالر من خمس
دول مانحة وهي ألمانيا وفنلندا وايرلندا والنرويج وبلجيكيا فيما يس���مى بش���ركاء
التمويل المش���ترك في إط���ار تمويل تنفيذ بن���ود الخطة االس���تراتيجية لتطوير
التعليم .وعليه تنوي وزارة التربية والتعليم العالي تخصيص جزء من عائدات هذه
المنحة شراء وتوريد حقائب نظافة شخصية للطلبة ،بموجب العقد وضمن المناقصة
رقم  MEHE/JFA.3.222425/2018/35 :وس���وف يتم تطبيق قيمة المنحة المقدمة
من شركات التمويل حصريًا لتمويل النفقات.
 .2تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ولحس���اب وزارة التربية والتعليم العالي
الجهات المؤهلة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم لتوريد المتطلبات لوزارة التربية
والتعليم العالي ،ومديريات التربية المذكورة في جدول التوزيع المرفق.
 .3يمكن للجهات المعنية بالعطاء الحصول على مزيد من المعلومات من مديرية اللوازم
العام���ة ف���ي وزارة المالية وجمع وثائ���ق المناقصة من العن���وان المذكور في صفحة
معلومات العطاء من  8:00صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4يوجد مجموعة كاملة من وثائق المناقصة باللغة اإلنجليزية ويمكن ش���راؤها من قبل
مقدمي العطاءات المعنيين برسوم غير مستردة وقيمتها  150$للنسخة الواحدة.
 .5تدفع رس���وم كراسة المناقصة لحس���اب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب
رقم (.)219000/49
يجب أن يتم تس���ليم العطاءات إلى العنوان الموضح أدناه في موعد أقصاه 2018/3/13
حي���ث تقبل الطلبات لغاية الس���اعة  11:00صباحًا من ذل���ك التاريخ .ويجب أن ترفق
جمي���ع العطاءات بكفالة دخول للعطاء والبالغ  5%من قيمة العرض المقدم وس���ارية
المفعول لغاية  148يوم من تاريخ آخر موعد لتقديم عروض األس���عار ،وسيتم رفض
العروض المتأخرة عن الموعد المحدد .س���يتم فتح العطاءات بحضور ممثلي مقدمي
العط���اءات الذين يتم اعتم���اد طلباتهم في العنوان المذكور ف���ي صفحة معلومات
العطاء في تمام الساعة  11:00من صباح يوم الثالثاء الموافق .2018/3/13
 .6أجور النش���ر واإلعالن على من يرس���و عليه العطاء ولمرة واحدة فقط .وس���يتم تجزئة
رسوم اإلعالن على الشركات المحال عليها العطاء.
 .7األسعار المقدمة يجب ان تكون بالدوالر وغير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
وزارة المالية
عمارة الباشا ،الطابق الثالث ،البالوع
رام الله (الضفة الغربية)
هاتف ،02-2987112 :فاكس02-2987056 :

المناقصة العامة رقم. )MOH/MOF/2018/020 ( :
موضوع المناقصة( :شراء وتوريد مواد مخبرية ) .
الجهة المشترية ( :الخدمات العسكرية ) .

.1
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.3

.4
.5

.6

مديرية اللوازم العامة

.7

تدع���و وزارة الصحة  /وح���دة التوريدات  /دائرة العط���اءات والعقود المناقصين
أصحاب اإلختصاص والمسجلين رس���ميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات
بالظرف المختوم .
تقدم األس���عار ب���� ( الش���يكل) ش���املة لكافة أنواع الضرائ���ب بما فيها ضريبة
القيمة المضافة .
يمك���ن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحصول على جميع وثائ���ق المناقصة أو
الحصول على مزي���د من المعلومات من خالل الموق���ع االلكتروني لوزارة الصحة
( )WWW.MOH.PSأو م���ن خالل وزارة الصحة وح���دة التوريدات  /نابلس خالل
أوقات الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا وحتى  3:00بعد الظهر.
تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها (300ش���يكل ) في وزارة الصحة
نابلس  /اإلدارة العامة للشؤون المالية ،ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .
يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات  /نابلس في
موعد أقصاه الس���اعة (  )11:00صباحا من يوم ( الثالثاء ) الموافق ( ) 2018/3/13
ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد  ،وسيتم فتح العطاءات
في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .
يج���ب إرفاق اق���رار ضمان للمناقصة مع وثائق المناقص���ة المقدمة ضمن عطاء
الش���ركة على ان يكون هذا االقرار موقع حسب االصول من قبل المخول بالتوقيع
عن المناقص ويعتبر هذا االقرار كبديل الزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء
ال يتجزا من وثائق المناقصة .يتم رفض اي عطاء ال يحتوي على اقرار الضمان .
تعتبر هذه الدعوة ً
جزء من وثائق المناقصة .

وزارة الصحة

