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الثالثاء 2018/2/13

الرئيس يصدر قرارًا بإعادة تشكيل
مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة
رام الل���ه " -األيام" :أصدر الرئيس محم���ود عباس قرارًا
بإعادة تش���كيل مجلس أمناء جامع���ة القدس المفتوحة،
وبتعيين المهندس عدنان سمارة رئيسًا للمجلس.
ووفقًا للقرار ،بحس���ب بي���ان صدر ع���ن الجامعة ،أمس،
يك���ون المجلس بعضوية كل من د .ري���اض الخضري ،ود.
عبد الفتاح أبو ش���كر ،ود .هاني نجم ،ود .س���ليمان خليل،
ود .عبد الله عبد المنعم ،ود .عزيز ش���وابكة ،ود .حس���ين

األع���رج ،وحاتم عبد القادر ،وأكرم عبد اللطيف ،ويوس���ف
الدجاني ،ود .سالم أبو خيزران ،وعاهد بسيسو ،ود .يونس
عمرو عضوًا ال يشارك في التصويت.
وإن���ه وفقًا للقرار ف���ي المادة ( )2من نص���ه ،يلغى كل
م���ا يتعارض مع أح���كام هذا القرار .وف���ي المادة األخيرة
دعا المرس���وم الجهات المختصة كافة ،كل فيما يخصه،
لتنفيذ أحكام هذا القرار.

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير
منطقة جنوب شرق محافظة نابلس  /عقربا
إعــــــــــالن طرح عطاء مزاد علني رقم (  ) JCSPD/2-2/2018للمرة الثالثة .
يعلن مجلس الخدمات المش���ترك للتخطيط والتطوير – منطقة جنوب ش���رق نابلس "أ"
ع���ن رغبته في بيع صهاري���ج نضح مياه عادمة نوع  Ivecoموديل  2005عدد "  " 2وذلك
بطريقة المزاد العلني فعلى الراغبين المشاركة في المزاد مراعاة الشروط التالية :
للحصول على شروط ومواصفات االلية التوجه للمجلس .
.1
يتم ارفاق تامين دخول المزاد بمبلغ "" 1000ش���يكل بموجب كفالة بنكية أوشيك
.2
مصدق أو نقدا .
سوف يتم استبعاد أي عرض نهائيًا غير مستوفي لقيمة التأمين .
.3
فترة معاينة المركبة في س���احة مجلس الخدمات المش���ترك  -مبنى بلدية عقربا
.4
ابت���داءًا من يوم الثالثاء  2018/2/13الى ي���وم األربعاء الموافق  2018/2/28خالل
ساعات الدوام الرسمية .
كافة الرسوم المتعلقة بعملية البيع والتنازل على من يرسو عليه المزاد .
.5
سيتم التبليغ عن موعد المزاد العلني بعد تحديده من قبل المجلس .
.6
للمراجعة واالستفسار االتصال على تلفاكس . 092598676

سفارة فلسطين تتابع أوضاع
المواطنين العالقين في مصر
القاهرة  -وفا :أكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة ،ومندوبها الدائم لدى
جامعة الدول العربية ،دي���اب اللوح ،أنه يتابع عن كثب أوضاع المواطنين
الذين لم يتمكنوا من العودة لقطاع غزة بس���بب الظروف المحيطة بمعبر
رفح.
ّ
وبين أن الس���فارة م���ا زالت تبذل جهودها مع األش���قاء في الس���لطات
المصرية المختصة لتأمين عودة المواطنين بسالم إلى قطاع غزة في أقرب
وقت ممكن ،بما يش���مل العالقين داخل مطار القاهرة الدولي ،وأن العمل
جار الس���تكمال إصدار تأش���يرات من الس���فارات المعنية للطلبة لسرعة
سفرهم والتحاقهم بجامعاتهم.

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مديرية رام الله والبيرة
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة
بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي إللغاء طريق تسوية بعرض 3م واقتراح درج
بديل بعرض 3م من عدة قطع  249+41+40حوض  16بطن الهوا من أراضي رام
الله ـ رقم المشروع 2017/52/1500

تعل���ن اللجنة اإلقليمية لمحافظة رام الله والبيرة عن إيداع مش���روع تعديل تنظيمي إللغاء
طريق تس���وية بع���رض 3م واقتراح درج بديل بعرض 3م والمتعل���ق بالقطع 249+41+40
حوض  16بطن الهوا من أراضي رام الله  ،رقم المشروع  2017/52/1500لالعتراضات وذلك
حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر بلدية رام الله وفي مقر مديرية الحكم المحلي/
محافظة رام الله والبيرة اس���تنادًا للمواد  21 ،20من قان���ون تنظيم المدن والقرى واألبنية
رقم  79لس���نة  1966ويجوز ألي ش���خص وألي سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم
مصلح���ة في ذلك تقدي���م اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المش���روع معنونة إلى رئيس
اللجنة المحلية للتنظيم والبناء لبلدية رام الله خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ إعالن اإليداع
بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات أو االقتراحات المقدمة حيثما
أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.

فلسطين تشارك جنوب أفريقيا احتفاالتها
بميالد مانديال وتأسيس الحزب الحاكم
بريتوريا " -وفا" :شاركت فلسطين
ممثلة بس���فيرها ل���دى جمهورية
جن���وب أفريقيا هاش���م الدجاني،
باحتفاالت مرور  100عام على ميالد
القائد اإلفريقي نيلس���ون مانديال،
وش���ارك أيضًا في احتف���ال الحزب
الحاكم  ANCبمرور  106أعوام على
تأسيسه بمدينة الكيب الغربي.

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة
عصرًا يوم األربعاء الموافق  2018/2/14عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

أجزاء من مدينة رام الله ويشمل شارع المستشفى والمجاورين.
جزء من بيتونيا ويشمل شارع اللطرون ،البلدية ،مخازن اليونيبال
والمجاورين.

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات
الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مديرية رام الله والبيرة
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة

طارق اعمير
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

رئيس مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير
منطقة جنوب شرق محافظة نابلس  /عقربا
علي جمال علي عواد

بشأن إيداع مشروع هيكلي تفصيلي القتراح طريق مشاة بعرض  6وضم
بعض القطع  20+19والتي تقع خارج حدود تنظيم بلدية رام الله إلى
تنظيم رام الله ـ 2017/20/1500

تعل���ن اللجنة اإلقليمي���ة لمحافظة رام الله والبيرة عن إيداع مش���روع بش���أن إيداع هيكلي
تفصيلي القتراح طريق مش���اة بعرض 6م وضم يمر بالقطع  20+19وضم الجزء الشمالي من
القطعة  20التي تقع خارج حدود تنظيم بلدية رام الله إلى تنظيم رام الله وبعض الفضالت
إل���ى قطعتي اآلث���ار  19+129من حوض  1العس���كرية من أراضي رام الله � رقم المش���روع
 2017/20/1500لالعتراضات وذلك حس���ب المخططات المعلنة والمودعة في مقر بلدية رام
الل���ه وفي مقر مديري���ة الحكم المحلي /محافظة رام الله والبيرة اس���تنادًا للمواد  21 ،20من
قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم  79لس���نة  1966ويجوز ألي ش���خص وألي س���لطة
أو مؤسس���ة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم
على المش���روع معنونة إلى رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبن���اء في بلدية رام الله خالل
م���دة ثالثين يومًا من تاريخ إع���الن اإليداع بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدعم
االعتراضات أو االقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.

دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان

إعــالن طـرح عطــاء
مشروع تكييف مركز شرطة دير غسانة ومركز شرطة تل
عطاء رقم ) (FA-POL-1-11 ) (MPWH/FA/2018/001
تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان وبتمويل من مشروع اتفاقية اإلطار – المنحة األمريكية
عن طرح عطاء

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 2018 /10
الخاصة -:توريد وتركيب بطاريات لزوم سيارات وآليات ومولدات الشركة « حسب الطلب »
تعلن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و المواعيد
التالية-:

 سيكون آخر موعد لتسليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األربعاء الموافق 2018/02/21وحتى ساعة فت�ح المظاري�ف الساع�ة  12بنفس الزمان والمكان أعاله .
 يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسيبغزة ش���ارع جمال عبد الناص���ر « الثالثيني « اعتبارًا من ي���وم الثالثاء الم�واف�ق
 2018/02/13علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء  50شيك�ل فقط ( غير مستردة ) .
 يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء . يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب . أجرة اإلعالن (لمدة يومين) على من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .تليفاكس  - 08 / 2888481صندوق بريد . 1265
بريد الكترونيPur.gedco@Gmail.com :
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

إعالن طرح عطاء توريد مواد كهربائية
تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء توريد مواد كهربائية

وزارة األشغال العامة واإلسكان

عطاء رقم ()2018/4
فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نس���خة من العطاء مراجعة
دائرة العطاءات في شركة توزيع كهرباء الشمال – االدارة العامة – مجمع بلدية
نابلس التجاري  -الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .
تعاد نس���خة العطاء إلى دائرة العطاءات في الش���ركة مرفقة بتأمين ( ش���يك
مصدق أو كفالة بنكية ) بقيمة ( )5,000ش���يكل  ،وذلك حتى الس���اعة الرابعة
مس���اءا من يوم االربعاء الموافق 2018/2/21ولن يقب���ل أي عطاء يرد بعد هذا
الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب .
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .
ثمن نسخة العطاء (  ) 200شيكل غير مستردة .
تقدم عروض األسعار بعملة الشيكل فقط وبعكس ذلك فسيتم رفض العرض .
يتم تس���ليم نس���خ العطاء للراغبين بالمش���اركة اعتبارا من صباح اليوم
االثنين 12/2/2018
االدارة العامة

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مزاد بيع مواد خردة رقم 2018/07
الخاصة :بيع مواد خردة
تعلن ش���ركة توزيع الكهرباء محافظات غزة عن طرح المزاد أعاله حسب البيانات و المواعيد
التالية-:

 سيكون آخر موعد لتس���ليم المزاد ابتداء من صباح يوم االثنين الموافق 2018/02/26وحتى ساعة فتح المظاريف الساعة  12من نفس الزمان والمكان أعاله .
 يمكن الحصول على مستندات المزاد من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزةشارع جمال عبد الناصر « الثالثيني « اعتبارًا من يوم الثالثاء الموافق 2018/02/13
علمًا بأن ثمن نسخة العطاء ( )200شيكل غير مستردة
 الزيارة الميدانية لمخازن الش���ركة للمعاينة ابتداء من الس���اعة (  ) 8.30صباحًا وحتىالساعة (  ) 01.30بعد الظهر وذلك يوم الثالثاء الموافق 2018/02/20
 المعاينة للمواد بعد شراء كراسة العطاء يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وقدره (  ) % 5من إجمالي قيمة المزاد « بشك بنكيأو كفالة بنكية أو نقدًا»
 ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن . أجرة اإلعالن (لمدة يومين) على من يرسو عليه العطاءتليفاكس  - 08 / 2888481صندوق بريد . 1265
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

طارق اعمير
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

مشروع تكييف مركز شرطة دير غسانة ومركز شرطة تل
 .1المؤهلون لالش���تراك في العط���اء :المقاولين المصنفين لدى لجن���ة التصنيف الوطنية
في مجال المجاالت التالية( كهروميكانيك) او (كهرباء و ميكانيك معا درجة ثالثة فأعلى) .
 .2يمكن الحصول على أية معلومات اضافية من االدارة العامة لالبنية في الوزارة على تلفون
 296600602او من العنوان المذكور ادناه.
 .3الحصول على وثائق العطاء :يمكن للراغبين المشاركة في هذا العطاء االطالع والحصول
على وثائق العطاء من وحدة عطاءات الوزارة في مقر وزارة االشغال العامة واالسكان (الطابق
الخامس) في رام الله -دوار محمود درويش – مجمع الوزارات ،اعتبارا من يوم االثنين الموافق
 2017/2/12حت���ى نهاية دوام يوم االحد الموافق  2018/3/4خالل اوقات الدوام الرس���مي،
مقابل رسم غير مسترد مقداره ( 100ش���يكل) للمناقصة يودع في بنك فلسطين المحدود
لحساب ايرادات وزارة المالية -األشغال على حساب رقم  3001/219000/8في البنك.
على ان يتم ابراز ش���هادة تصنيف س���ارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية
عند شراء العطاء.
 .4زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي :ستنظم زيارة ميدانية لموقع دير غسانة يوم الثالثاء
الموافق ،2018/2/27الس���اعة العاشرة صباحا وستنطلق من االدارة العامة لالبنية -ط 2-مقر
وزارة االش���غال العامة واالس���كان  ،ولموقع تل يوم االربعاء الموافق  2018/2/28الس���اعة
العاش���رة صباحا ستنطلق من مديرية اشغال واسكان نابلس وسيتم عقد اجتماع تمهيدي
الس���تقبال استفس���ارات المقاولين في نفس المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية  ،ويكون
اخر موعد الستقبال االستفسارات يوم االحد .2018/3/4
 .5كفالة دخول العطاء :يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة ( 4000شيكل) لصالح
وزارة االش���غال العامة واالسكان ،ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة  120يوما من تاريخ
فتح العطاء ،والكفالة س���ارية المفع���ول لمدة  150يوما تبدأ من تاري���خ فتح العطاء (حتى
 2018/8/12على االقل).
 .6تس���ليم وفتح المظاريف :آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف في مبنى الوزارة
ف���ي رام الل���ه -دوار محمود درويش – مجمع ال���وزارات – الطابق الخامس ،ه���و يوم االربعاء
الموافق 2018/3/14الساعة الحادية عشرة صباحا.
 .7العنوان :وحدة عطاءات الوزارة -وزارة االشغال العامة واالسكان – الطابق الخامس
مجمع الوزارات -دوار محمود درويش -الماصيون -رام الله  -فلسطين
تلفون 02 2987888- :فاكس 02-2987890 :مديرية نابلس 09-2387616
مالحظة :رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 2018 /04
الخاصة -:توريد أثاث وتجهيزات مكتبية – حسب الطلب
تعلن ش���ركة توزيع الكهرباء محافظ���ات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و
المواعيد التالية-:
 س���يكون آخر موعد لتس���ليم العطاءات ابتداء من صباح يوم األحد الموافق /02/25 2018وحتى ساعة فتح المظاري�ف الساع�ة  12بنفس الزمان والمكان أعاله .
 يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسيبغزة ش���ارع جمال عبد الناص���ر « الثالثيني « اعتبارًا من ي���وم الثالثاء الم�واف�ق
 2018/02/13علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء  300شيك�ل فقط ( غير مستردة )
 يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب . أجرة اإلعالن (لمدة يومين) على من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .تليفاكس  - 08 / 2888481صندوق بريد . 1265
بريد الكترونيPur.gedco@Gmail.com :
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
هيئة تسوية األراضي والمياه
مجلس كفر قدوم القروي

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 2018 /09
الخاصة -:توريد وتركيب اطارات لزوم سيارات وآليات الشركة حسب الطلب
تعلن ش���ركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حس���ب البيانات و المواعيد
التالية-:

 س���يكون آخ���ر موعد لتس���ليم العطاءات ابتداء م���ن صباح يوم الخمي���س الموافق 2018/02/22وحتى س���اعة فت�ح المظاري�ف الساع�ة  12بنفس الزمان والمكان
أعاله .
 يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسيبغزة ش���ارع جمال عبد الناص���ر « الثالثيني « اعتبارًا من ي���وم الثالثاء الم�واف�ق
 2018/02/13علم�ًا ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء  100شيك�ل فقط ( غير مستردة ) .
 يرفق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائيًا وفقًا للمذكور بكراسة العطاء . يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب . أجرة اإلعالن (لمدة يومين) على من يرسو عليه العطاء . ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .تليفاكس  - 08 / 2888481صندوق بريد . 1265
بريد الكترونيPur.gedco@Gmail.com :
شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تعل���ن وزارة الثقافة عن طرح عطاء خدمة النظافة والضيافة ،تبعًا للش���روط والمواصفات
الموضحة في كراس���ة ووثائق العطاء ،فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا
وترغب بالمش���اركة في هذا العطاء مراجعة دائرة اللوازم والمش���تريات في وزارة الثقافة
خ���ال أوقات الدوام الرس���مي من أجل الحصول على كراس���ة المواصفات ووثائق العطاء
مقابل دفع مبلغ  100ش���يكل غير مستردة تدفع في حس���اب اإليراد العام وزارة الثقافة
رقم  219000/565في بنك فلسطين المحدود فرع رام الله ،علمًا بأنه يجب إحضار اإلشعار
األصلي قبل اس���تام وثيق���ة العطاء .آخر موع���د لتقديم العطاء بالظ���رف المختوم في
صندوق العطاءات في دائرة اللوازم والمش���تريات /وزارة الثقافة هو الساعة الثانية عشر
من صباح يوم الثاثاء الموافق  2018/3/13لدى دائرة اللوازم والمشتريات.
للمراجعة واالستفسار:

في مقر الوزارة الكائن في ش���ارع المقاطعة /ضري���ح الرئيس أبو عمار قرب عمارة ابو
القاسم الطابق األول.

يعلن مجلس قروي كفر قدوم وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وهيئة تس���وية األراضي
والمي���اه وبتمويل م���ن مجلس قروي كفر قدوم ،عن طرح عطاء مش���روع رقم 2018/kq/03
الخاص باألعمال الميدانية المس���احية والمكتبية ذات العالقة بتس���وية أحواض األراضي
التابع���ة لقرية كفر قدوم ،وذلك وفق���ًا للمواصفات وجداول الكميات والش���روط المرفقة
العامة والخاصة بالمش���روع وتعليم���ات الهيئة ،فعلى الراغبين ف���ي التقدم لهذا العطاء
مراعاة الشروط التالية:
ً
 .1يجب على المتقدم للعطاء أن يكون مس���جال في هيئة التس���وية في مجال المساحة
(مساح مرخص).
ً
 .2يجب على المتقدم للعطاء أن يكون مسجال "رسميًا" في دوائر الضريبة.
 .3يجب على المتق���دم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  30000ش���يكل وذلك
بكفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يوما أو ش���يك بنكي مصدق وال
تقبل الشيكات أو المبالغ النقدية.
 .4المشروع غير معفى من الضرائب وعلى المكتب إحضار فاتورة ضريبية وخصم مصدر
ساري المفعول عند تقديم المطالبة.
 .5لجنة فتح العطاء غير ملزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
 .6يجب أن تكون األسعار بالشيكل اإلسرائيلي.
 .7كل من يرغب التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من العطاء من مقر
مجلس قروي كفر قدوم مقابل مبلغ وقدره  600س���تمائة ش���يكل غير مس���تردة أو ما
يعادلها بعمالت أخرى.
 .8آخر موعد لتس���ليم العطاءات الساعة الحادية عش���رة صباحًا من يوم االثنين الموافق
 2018/3/12ف���ي مقر مجلس قروي كفر قدوم مع العلم أنه لن يقبل أي عطاء بعد هذا
الموعد.
 .9االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الموافق  2018/3/8الس���اعة العاشرة
صباحًا.
 .10فتح المظاريف يوم االثنين الموافق  2018/3/12الس���اعة الحادية عشرة صباحًا في
مقر مجلس قروي كفر قدوم.
 .11رس���وم اإلعالنات في الصحف منذ لحظة اإلعالن وحتى الترس���ية على من يرسو عليه
العطاء.
 .12لمزي���د من المعلوم���ات يرجى مراجعة مقر مجلس قروي كف���ر قدوم أو االتصال على
هاتف رقم  092999566أو  0598912001وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
رئيس مجلس قروي كفر قدوم

Tender Announcement

إعالن طرح عطاء

Tender to supply waste bins for Shu’fat refugee camp

عطاء توريد حاويات نفايات لمخيم شعفاط لالجئين

CESVI is an international NGO, with headquarters in Italy, operating in occupied

Palestinians territories. CESVI has received a grant from European
Commission for the implementation of a development project
in East Jerusalem (contract number ENI/2015/359-899). The
operation foresees to improve solid waste management, and raise
environmental awareness in Shu’fat Refugee Camp. The project
provides for the supplying of the following items:
• 1100 HDPE waste bins, 240 liters volume

دولة فلسطين
وزارة الثقافة
إعالن طرح عطاء رقم 2018/1
عطاء خدمة النظافة والضيافة

وفي هذا الس���ياق عقد الس���فير
الدجان���ي سلس���لة لق���اءات م���ع
القي���ادات الديني���ة والسياس���ية
والبرلمانية والحزبية ومؤسس���ات
المجتمع المدني ،والتقى بالرئيس
الجدي���د للحزب الحاكم سيرس���ل
رامافوزا.
وخالل اللق���اءات المختلفة التي
عقده���ا الدجان���ي م���ع بعض من
قيادات الح���زب الحاكم  ANCومع
القس���يس ب���رام هنيك���وم ،مدير
مؤسس���ة الش���اهد العام الدينية،
ورئي���س مجل���س القض���اء األعلى
الش���يخ عرف���ان إبراهي���م ،وعضو
ّ
البرلمان مانديال مانديال ،ركز على
أهمية القدس التاريخية والرمزية
التي تتمتع بها بالنس���بة لشعوب
العالم بش���كل عام والفلسطينيين

بشكل خاص.
كم���ا تح���دث ع���ن الخط���وات
الممنهجة التي تتخذها إسرائيل
لتهويد المدين���ة بالكامل وإقصاء
الفلس���طينيين بالقوة القس���رية
والت���ي تبعه���ا ق���رار الرئي���س
األميرك���ي باالعت���راف بالق���دس
عاصم���ة إلس���رائيل ،ضاربًا بعرض
الحائ���ط كل ق���رارات المرجعي���ة
الدولية وعلى رأس���ها قرارات األمم
المتح���دة .وأكد على أن الش���عب
الفلس���طيني س���يمارس حق���ة
المش���روع بالدف���اع الس���لمي عن
مقدس���اته وأرضة وفق���ا لقرارات
الش���رعية والقان���ون الدوليي���ن،
وطال���ب المجتمعي���ن اإلس�ل�امي
والمسيحي بزيارة القدس والصالة
فيها.

• 200 spare wheels
• 200 spare lids
Applicants interested in the tender can collect or request the tender
dossier up to 19th February 2018:
- at Cesvi offices, Ata Al-Zir 15, Beit Hanina, Jerusalem – 02 5836677
- or request by email: cesvitender@cesvioverseas.org
The envelopes must be handed to the above address by Wednesday on
the 28th February 2018 – 11:00am. This deadline has to be considered
as a fix term and CESVI will not accept any delay justification even
if due to the post service.
19/02/2018

Deadline to withdrawn Tender Dossier

22/02/2018

Clarification Meeting

28/02/2018

Deadline for submission of Tenders

28/02/2018

Opening and Evaluation Session

11/03/2018

Award Notification

Any application received after this deadline will not be considered.
The selected Company should pay this advertisement.

تشيسفي هي منظمة دولية غير حكومية ،مقرها في إيطاليا ،تعمل في األراضي
الفلسطينية المحتلة .تشيسفي قد تلقت منحة من “المفوضية األوروبية” لتنفيذ
مشروع إنمائي في القدس الشرقية عقد رقم ) (ENI/2015/359-899ويهدف
المشروع لتحسين نظام إدارة النفايات الصلبة ،و زيادة الوعي البيئي في “مخيم
شعفاط لالجئين” .ويتضمن المشروع توريد األصناف التالية:
حاويات نفايات  HDPEعدد  ،1100حجم  240لترًا
عجالت قطع غيار للحاوية عدد 200
•
أغطية قطع غيار للحاوية عدد 200
•
يمكن للمتقدمين المعنيين بالمشاركة في العطاء إستالم أو طلب ملف
العطاء حتى تاريخ 2018:/02/19
مكتب تشيسفي ،عطا الزير  ،15بيت حنينا ،القدس – 02 5836677
أو طلب عن طريق البريد اإللكترونيcesvitender@cesvioverseas.org :
يجب تسليم المظاريف إلى العنوان أعاله بحلول يوم األربعاء في موعد أقصاه
 - 2018/02/28الساعة  11:00يعتبر هذا الموعد النهائي بمثابة موعد ثابت
و تشيسفي لن تقبل أي أعذار تأخير حتى لو كان ذلك بسبب خدمة البريد.
ولن يتم النظر في أي طلب يرد بعد هذا الموعد النهائي.
رسوم اإلعالن بالصحف على الشركة التي سوف يرسى عليها العطاء
2018/02/19
الموعد النهائي إلستالم ملف العطاء
2018/02/22
الجلسة التوضيحية
2018/02/28
الموعد النهائي لتسليم ملف العطاء
2018/02/28
جلسة فتح العطاء والتقييم
2018/03/11
موعد إعالن منح العطاء

