
 26/2020مناقصة رقم 

                                                                             صيانة أنظمة الطاقة الشمسيةلتخطيط تنفيذ , توريد تركيب 

 الكهرباء في المباني العامة في بلدية ام الفحم  إلنتاج

التصميم والتنفيذ , وكذلك ايضاً صيانة انظمة الطاقة  تعلن عن رغبتها الستالم مقترحات بلدية ام الفحم  .1

ط الشمسية إلنتاج الكهرباء على أسطح المباني العامة التي بملكية البلدية والموجودة في نطاق اختصاصها

 المواد  يمكن االطالع على المناقصة بالضغط على الرابط

مسموح االشتراك  في المناقصة كفرد او اتحاد المسجل في الدولة حسب القانون والذين يلتزمون بموعد  .2

 تقديم الطلب حسب شروط المناقصة.  

شاقل ) لن يتم رد المبلغ( وهذا  2500يمكن الحصول على وثائق  المناقصة من مكتب السكرتارية  مقابل .3

 .   و لن بتم مناقشة االقتراح دون تقديم ايصال الدفع المذكور اعاله 13.12.2020من  ابتداء

اجتماع مقدمي العطاءات بمقر بلدية ام الفحم بقاعة المؤتمرات بمبنى البلدية الرئيسي بشارع   سوف يتم عقد .4

 12:00الساعة  17.12.2020المدينة يوم  

هاتف דלתא מהנדסים יועצים االستفسارات  يجب التوجه الى المتعلقة بتقديم الطلب وللمزيد من التفاصيل  .5

.           14:00الساعة  20.12.2020حتى تاريخ  13.12.2020, ابتداًء من تاريخ  046644381رقم 

   . engs.com-maysara@deltaعن طريق البريد االلكتروني   االستفسارات فقطيتم تلقي 

حسب صيغة  1.4.2021شاقل صالحه حتى تاريخ  100,000على المشتركين ارفاق كفاله بنكية ذاتية بمبلغ  .6

 المناقصة.  

, كذلك يجب  بواسطة مغلف مغلق مرفق عليه رقم المناقصة فقط على المتقدم تقديم جميع مستندات المناقصة  .7

انت تكون موقعة من قبل مقدم االقتراح .                                                                            

حتى الساعة   30.12.2020بتاريخ  شخصيا في صندوق العطاءات في بناية البلدية االقتراح بحيث يوضع

 المذكور أعاله.   من موعد متأخر عن. لن يتم قبول اقتراح  14:00

المناقصة و/أو عدم توقيع اتفاقية ألي سبب كان  بحسب ما تراه البلدية مناسبا قبل   إللغاءالبلدية تحتفظ بحقها  .8

  تنفيذ االعمال او اثناء التنفيذ . للمشترك ال يملك الحق بطلب اي تعويض.

يجوز للبلدية أن تأخذ بعين االعتبار مدى مالئمة  البلدية غير ملزمة بقبول أرخص عرض أو أي عرض آخر . .9

  باإلضافة الى خبرة البلدية السابقة مع المقدم.  قتراح لتنفيذ االعمال الخاضعة  للمناقصةوخبرة مقدم اال

 المناقصة مكتوبه بلغة المذكر, اال انها ايضاً  تشير الى المؤنث.   .10

 

 مع االحترام                                                                                                

 د. سمير صبحي رئيس البلدية                                                                                             
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