إعﻼن ط ح عطاء مناقصة الظرف المختوم
تط ر نظام إدارة المعلومات MIS
رقم )(10 Service 2020
ترغب جمع ة الثقافـة والفكـر الحـر فـي طـ ح مناقصـة تطـ ر نظـام إدارة المعلومـات  ،MISفعلـي
مــن يرغــب فــي المشــاركة م ــن الشــرات المرخصــة والمصــنفة حس ــب اﻷصــول  ،التوجــه إلــى مق ــر
الجمع ــة ال ــائن فــي حــي اﻷمــل – خلــف الهــﻼل اﻷحمــر الفلســطيني – مدينــة خ ــان يــو س  ،لش ـراء
وثــائق العط ــاء خــﻼل سـاعــات الــدوام الرسم ــة مــن الساع ــة الثامن ــة ص ــاحــا حتــى الســاعة الواحــدة
ظه ـرا  ،وذلــك ابتــداء مــن يــوم اﻷر عــاء الموافــق 2020 11 10م وحتــى الســاعة الحاد ــة عشــر مــن
ص اح يوم الخم س الموافق 2020 11 19م مقا ـل  200شـ ل رسـوم غيـر مسـتردة  ،مـع العلـم
أن :
 موعد اﻻجتماع التمه دي الساعة الثان ة عشر ظهرا من يوم الخم س 2020 11 19م. آخـ ــر موعـ ــد لتقد ـ ــم الع ــروض ــالظرف المخت ــوم ه ــو ي ــوم اﻷر ع ــاء المواف ــق 2020 11 25مً
الساعة الثان ة عشر ظهرا مقر الجمع ة .
 س ـ ـ تم فـ ــتح المظ ـ ــار ف يـ ــوم اﻷر ع ـ ــاء الموافـ ــق 2020 11 25م السـ ــاعة الثان ـ ــة عشـ ــر ظه ـ ـراو حضور ل من يرغب من الجهات المشاركة المناقصة .
 إرف ــاق ت ــأمين ابت ــدائي ب سـ ـ ة  %2م ــن ق م ــة العط ــاء إم ــا شـ ـ ك بنك ــي أو كفال ــة بنك ــة س ــار ةالمفعول .
 ارفــاق صــورة مــن الســجل التجــاري للشــركة معتمــد وســاري المفعــول حســب اﻷصــول المت عــةعند سل م كراسة الشروط.
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