دعوة لتقديم عطاءات
عطاء أعمال تشغيل و صيانة ألنظمة الطاقة الشمسية يف  31مدرسة حكومية يف فلسطي
رقم العطاء I0020-2022-001:
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الفلسطين يف قطاع الطاقة  ،عن طرحها
تعلن رشكة مصادر ،الذراع االستثماري لصندوق االستثمار
ي
عطاء أعمال تشغيل و صيانة ألنظمة الطاقة الشمسية يف  31مدرسة حكومية يف فلسطي.
 .ر
يشتط ف ر
الشكات المتخصصة ف هذا المجال ر
والن ترغب بالمشاركة يف هذا العطاء توفر
ي
ي
ي
ر
الشوط التالية:
الشكة المتقدمة للعطاء (أو التحالف) مستوفية ر
• أن تكون ر
لشوط الوثائق المطلوبة يف
العطاء .
الشكة المتقدمة ( او تحالف ر
ختة ر
الشكات) :بحيث تكون قد نفذت مشاري ع طاقة شمسية
•
ر
ر
بما ال يقل مجموعه عن  3ميجاوات يف فلسطي .و أن تكون الشكة قد قامت بأعمال التشغيل
و الصيانة لمشاري ع الطاقة الشمسية بما ال يقل عن  2ميجاوات يف فلسطي.
والن تحقق ر
ر
ر
الشوط الواردة أعاله والراغبي بالمشاركة
عىل الشكات المتخصصة يف هذا المجال ي
ر
يف العطاء رشاء وثائق العطاء من مقر رشكة مصادر يف مدينة رام هللا اإلرسال سنت – برج عمار
طابق ( )11ابتداء من يوم األربعاء الموافق  2022/01/19حسب ماهو موضح بالجدول أدناه.
يجب تقديم العطاءات بمظاريف مغلقة يف مقر رشكة مصادر يف العنوان الموضح أدناه يف تمام أو
قبل الموعد الموضح وسيتم رفض أي عطاء يصل بعد هذا الموعد ،ويجب أن تكون جميع
العطاءات مرفقة بتأمي (كفالة) دخول العطاء غت ر
المشوطة ،حسب الموضح أدناه  ،وسيتم
مقدم العطاءات الراغبي يف الحضور يف نفس الموعد.
فتح المظاريف بحضور
ي
ر
اإلجتماع التمهيدي (ما قبل العطاء) :جميع الشكات مدعوون للمشاركة يف االجتماع يف الموعد
الموضح أدناه.
يمكن ر
التيد
للشكات المعنيي الحصول عىل معلومات اضافية من دائرة العطاءات من خالل ر
ر
ون e-procurement@massader.ps
اإللكت ي

ر
المسيدة لنسخة العطاء :
الرسوم غي
النهائ لتقديم العطاءات :
الموعد
ي
تأمي(كفالة )دخول العطاء :

اإلجتماع التمهيدي (ما قبل العطاء):
العنوان المحدد :
للحصول عىل وثائق العطاء،
وتقديم العطاءات بالمظاريف المغلقة.
-

أمريك
 500 USD$دوالر ً ي
الساعة  12:00ظهرا يوم األربعاء 09/02/2022
أمريك وسيتم رفض الكفالة يف حالة تقديمها بأي عملة أخرى ،وتكون الكفالة
 20,000دوالر ي
غت ر
مشوطة وحسب النموذج المرفق بوثائق العطاء ،وسارية المفعول من تاري خ
وتنته ليس قبل تاري خ 2022/09/05
2022/02/09
ي
ً
 التاري خ والزمان  :الساعة  10:00صباحا يوم األحد (. ) 2022 /01 /30المكان  :رشكة مصادر الطابق  11من برج عمار يف االرسال – مدينة البتة
رشكة مصادر الطابق  11من برج عمار يف االرسال – مدينة البتة

