دعوة للمشاركة بعطاء

مشروع ادارة محطة الصرف الصحي االقليمية – الخليل /المرحلة االولى
PWA/IDA,AFD &EU/2016/065-CTD

التاريخ15/12/2016 :

رقم المنحةENI/2014/30-874 :
 .1تلقت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية منحة من البنك الدولي -المؤسسة الدولية
للتنميةة  )IDAوالوكالةة الفرنسةية للتطةوير ) (AFDواالتحةاد االوروبةي ) (EUمةن جلة مشةرو ادار الميةةا

العادمة لمحافظة الخلي  -المرحلة االولى ،حيث سيتم استخدام لزء من المنحةة مةن خةع يقةدين و(مةا ج)
يقةةد تصةةميم وتوريةةد وتلزيةةز محطةةة معاللةةة الميةةا العادمةةة بقةةدر اسةةتيعابية لمةةا يعةةاد  455,000نسةةمة) و
ب) يقد تشغي وصيانة المحطة لمد  5سنوات.

 .2كمةةا تةةم توحةةيح فةةي التعليمةةات لمقةةدمي العطةةاءات المتنا)صةةين) حةةمن وئةةالع العطةةاء ،ف ةان العقةةدين ج) و
ب) سةةيتم احالتزم ةا يلةةى متنةةا)و واحةةد شةةركة منفةةرد او الةةتع .).يلةةى المتقةةدمين معحظةةة وم اريةةا ان
تلةاوب المتنةةا)و لمعةايير التقيةةيم المتعلقةة بةامور التشةةغي والصةيانة للحة التصةميم حةةمن العقةةد ج) )DSI
يل ةةب ان يتل ةةاوب وي ةةتعلم بش ةةك كامة ة مة ة المقت ةةرم المق ةةدم للتش ةةغي والص ةةيانة ح ةةمن العق ةةد ب) .يل ةةى
المتنا)صين تقديم يطالين معا للعقدين ج) و ب) لكن في مظاري .منفصلة .سيتم فةتح مظةاري .العطةاءات
الخاصة بالعقدين ج) و ب) معا .تقييم العطاءات سيتم وفقا لعلراءات والمعايير الموححة في وئالع العقود
ج) و ب) .كما سيتم احالة العقدين ج) و ب) يلى المتنا)و المقدم ا) االسعار لكع العقدين والمتلةاوب
م وئالع العطاءات.
 .3تةةديو دالةةر العطةةاءات المركزيةةة مقةةدمي العطةةاءات المةةؤ(لين للتقةةدم بعطةةاءاتزم فةةي مظةةاري .مغلقةةة لعطةةاء
تص ةةميم وتوري ةةد وتلزي ةةز  )DSIمحط ةةة معالل ةةة المي ةةا العادم ةةة لمحافظ ةةة الخلية ة
وصيانة المحطة لمد  5سنوات مباشر بعد االنتزاء من العقد االو

المنشة ة ) ويط ةةاء تش ةةغي

 .)DSIالمنا)صة سةتكون دوليةة حسةب

ال ةراءات البنةةك الةةدولي ويلةةى مةةرحلتين وكمةةا (ةةو مبةةين فةةي ارشةةادات البنةةك الةةدولي ش ةراء بحةةال وايمةةا
وخةةدمات ريةةر استشةةارية وفقةةا لقةةرو

البنةةك الةةدولي لعنشةاء وااليمةةار  IBRDوايتمةةادات ومةةنح المؤسسةةة

الدوليةةة للتنميةةة  IDAمةةن )بة مقترحةةي البنةةك الةةدولي) الصةةادر فةةي كةةانون ئةةاني سةةنة  2011نسةةخة معدلةةة

تمةةوز  ،)2014ان الةةديو مفتوحةةة لك ة المتنا)صةةين المةةؤ(لين كمةةا (ةةو محةةدد فةةي االرشةةادات المشةةار اليزةةا
ايع .
 .4المتنا)صين المؤ(لين الراربين باالشتراك في العطاء يمكنزم الحصو يلى معلومات إحافية ين العطاء من
دالةر العطةات المركزيةة ويمكةنزم االطةع يلةى وئةةالع العطةاء لةد دالةر العطةاءات المركزيةة الطةابع الئةةاني

ش ة ةةقة ر) ة ةةم  ،9ش ة ةةار دوار االم ة ةةين ف ة ةةي ام الشة ة ةرايط ،مدين ة ةةة البي ة ةةر  ( .ة ةةات .ر) ة ةةم 0097022966006/7
وفاكس ر)م 2 2988582

. 00970

 .5يمكةن شةراء نسةخة مةن وئةةالع العطةاءات لكةع العقةدين وذلةةك بعةد تقةديم طلةب حصةةو يلةى نسةخة مةن وئةةالع
العطاءات لدالر العطاءات المركزية حسةب العنةوان ايةع ودفة ئمةن نسةخة العطةاءات كرسةوم ريةر مسةترد

بقيمةةة  500دوالر امريكةةي او مةةا يعادلزةةا مةةن العمةةعت المتداولةةة .طريقةةة الةةدف (ةةي إيةةدا مباشةةر فةةي بنةةك
فلسطين لحساب إيرادات وزار المالية -سلطة الميا الفلسطينية ،حساب ر)م .)219000/79
 .6المتطلبةةات المولةةود فةةي التعليمةةات للمتنا)صةةين والشةةروط العامةةة للعقةةد ج) (ةةي المتطلبةةات الخاصةةة بالوئةةالع

النمطيةةة لعطةةاءات البن ةةك الةةدولي لشةةراء محطةةة ،تصةةميم وتوريةةد وتلزي ةةز وفقةةا لنسةةخة نيسةةان  ،2015بينمةةا
المتطلبةةات المولةةود فةةي التعليمةةات للمتنا)صةةين والشةةروط العامةةة للعقةةد ب) تخةةو الوئةةالع النمطيةةة للبنةةك

الدولي لشراء خدمات ادار نسخة كانون او .2007
 .7يلب تسليم العرو
يتح ةةمن الع ةةر

يلى العنوان جدنا في تمام جو )ب الساية  12:00ظز ار يوم  .2017/03/06يلةى ان
كفال ةةة دخ ةةو العط ةةاء بقيم ةةة  750,000دوالر امريك ةةي س ةةبعمالة وخمس ةةون الةةة .دوالر

امريك ةةي) لعط ةةاء التص ةةميم والتوري ةةد والتلزي ةةز ر) ةةم ج) وكفال ةةة بقيم ةةة  150,000مال ةةة وخمس ةةون ال ةة .دوالر

امريكي) لعطاء التشغي والصيانة ر)م ب) .
 .8سةةيتم فةةتح العةةرو

مباشةةر فةةي للسةةة يلنيةةة فةةي مكةةان تسةةليم العةةرو

وبححةةور ممئلةةي المتنا)صةةين لمةةن

يررب بالححور في السةاية  12:00ظزة ار يةوم  2017/03/06فةي مقةر دالةر العطةاءات المركزيةة  -شةار
دوار االمين ،الطابع الئاني ،شقة ر)م  ،9ام الشرايط في البير  ،دولة فلسطين.

 .9المتنا)ص ةةين المزتم ةةين بم ةةا يش ةةم المق ةةاولين الف ةةرييين والم ةةوردين) يل ةةيزم معرف ةةة ان )ة ةرار الوكال ةةة الفرنس ةةية
للتطوير بتموي اللزء الخاو بزا من العقد (و مشةروط بتحقيةع متطلبةات التموية القانونيةة للوكالةة الفرنسةية
المتعلقة بالموافقات المالية والتلارية الفرنسية ولعتحاد االوروبي (ي كما (و مبين في اللدو ادنا .
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm
http://www.tresor.economie.gouv.fr/4248_Dispositif-National-deGel-Terroriste
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

EU financial sanctions list
French financial sanctions list
EU commercial sanctions

بنةةاء يلةةى مةةا تقةةدم ،نةةود لفةةت انتبةةا المتنا)صةةين الةةى وئيقةةة تص ةريح حةةو المصةةدا)ية واال(ليةةة والمسةةؤولية
االلتماييةةة والبيليةةة) للعقةةود الممولةةة مةةن الوكالةةة الفرنسةةية للتطةةوير  .AFDالتص ةريح المولةةود حةةمن اللةةزء
الراب مةن وئةالع يطةاء التصةميم والتوريةد والتلزيةز ويعتبةر لةزء اساسةي مةن ملمويةة وئةالع العطةاءات لكةع
العقدين ويلب تو)يعزا وتقديمزا من ك المتنا)صين وفقا لتعليمات تقديم العطاءات في مظاري .مقفلة.

دائرة العطاءات المركزية

