
 
  عطاءاعالن طرح 

 برج عمار –البيرة  –أعمال تشطيب وتأهيل مقر وحدة المتابعة المالية 
 (2019/ م / 2رقم العطاء )

وتعديالته  2015( لسنة 20وحدة المتابعة المالية وهي وحدة مستقلة أنشأت بموجب قرار بقانون رقم ) تعلن
مشروع تشطيب وتأهيل مقر عن طرح عطاء وتعنى بمكافحة جريمة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في فلسطين 

مصنفين في اتحاد المقاولين المسجلين والبرج عمار، وعليه يطلب من  -في مدينة البيرة وحدة المتابعة المالية 
عمال مدنية درجة ثانية على األقل، والراغبين في الحصول على وثائق العطاء، التوجه الى أ المقاولين تخصص 

لشراء ، عمارة الكرمل الطابق الخامس -شارع االرسال  –البيرة  الكائن في مقر وحدة المتابعة المالية الحالي
 حتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم$( مئتا دوالر غير مستردة، وذلك 200مبلغ مالي وقدره )وثائق العطاء مقابل 

 ، مع مراعاة الشروط التالية:10/10/2019الموافق  الخميس
 يطلب من جميع المقاولين المشاركين في العطاء تسليم المرفقات التالية مع العطاء: .1
 يوم. 150وسارية المفعول لمدة دوالر  35,000تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  -
 تقديم شهادة بان الشركة عضو عامل في اتحاد المقاولين الفلسطينيين ومصنفه لدى اللجنة الوطنية للتأهيل -

 مال مدنية درجة ثانية على األقل.أعنشاءات / ان يكون مرخصا مقاول أو 
ف مع شركة/ شركات في يطلب من الشركات التي ال يشمل تصنيفها تخصص كهرباء وميكانيك االئتال -

 هذه التخصصات درجة ثانية على األقل، وتقديم عقد ائتالف وشهادة ائتالف مصدقة حسب األصول.
 شهادة تسجيل لدى مراقب الشركات وفي السجل التجاري لدى وزارة االقتصاد الوطني. -
 :ارفاق قائمة السير الذاتية للطاقم الفني المسؤول عن متابعة المشروع والتي تشمل  -

  سنوات بدوام كامل. 6ال تقل عن موثقة في المجال مهندس مدني أو معماري ذو خبرة عملية 
  50سنوات وموثقه بدوام جزئي ال يقل عن  5مهندس كهربائي ذو خبرة ال تقل عن .% 



  سنوات وموثقه بما يشمل خبرة سابقة بتنفيذ أعمال غرفة  5مهندس ميكانيك ذو خبرة ال تقل عن
 %. 50وبدوام جزئي ال يقل عن مركز البيانات 

  ال تقل عن مختص بغرف البيانات مؤهل لتنفيذ أعمال غرفة مركز البيانات وذو خبرة سابقة
في هذا المجال وبدوام جزئي )مهندس كهرباء، مختص تكنولوجيا ثالثة سنوات 

 معلومات،.....الخ(.
 مشابهة.ن يكون لدى الشركة المتقدمة للعطاء خبرة موثقة في اعمال أ -
إذا وجد ائتالف بما يخص تخصص كهرباء او ميكانيك او مختص غرفة البيانات فان جميع  -

 المتطلبات السابقة تكون مطلوبة ألطراف االئتالف.
في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ويلي الزيارة  13/10/2019الموافق  األحدسيتم زيارة الموقع يوم  .2

 استفسارات المشاركين في العطاء، في مقر الوحدة الحالي.اجتماع تمهيدي لالستماع واستالم 
حتى الساعة الثانية  22/10/2019الموافق  الثالثاءالعروض من الشركات يوم  آخر موعد الستالم .3

 عشر ظهرا.
 يرسو عليه العطاء. في الصحف على منرسوم اإلعالن  .4
 األسباب.وحدة المتابعة المالية غير ملزمة بأقل األسعار دون ابداء  .5
 

 وحدة المتابعة المالية


