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 دعوة لتقديم عطاء

 تقديم خدمات النظافة لمقر سلطة المياه وساحة المقر

 PWA 04/2015عطاء رقم 

 

الا  التدادب طاطاههاتفب فا  الصادمه  الاهما   م اه  فا المحليا  والمكصها  والمسا ل  كساميه الشاكاه  تدعو سلطة المياه  الللساطيةية  .1
 مظهكيف مغلدة لتةليذ الصدمه  المطلوط  ف  م ه  الةظهف . 

( 022987336،  فاكس  02987665ت: يمان للشكاه  الماةيي  الحهو  عل  مالومه  اضهفية من سلطة الميه  اللسطيةية )  .2
 .ظفكا )حسب التوقي  المحل ( 14:00هطهحه وحت   9:00من السهعة

ً  ناي ما     وثاهق  الاطاهه)يمان الحهو  عل .3 ( وذلا  مان سالطة المياه  اللساطيةية فا  الاةاوان 6/8/2015ءلخنام  ءلن ءفا  إبتااء
، وتاااون طكيدااة الاادفد طهاياادا  الاا  صمسااون شاايا  فدااط  50 الموضااأ ندةااه  مدهطاا  كسااوب الاطااهه ديااك المسااتكدم لااا  ةسااصة طديمااة 

 كاب اهلل. –ف  طة  فلسطين  219000/79))حسهب سلطة الميه  الللسطيةية كقب

نن تاون  ميد الاطاهها  مكفداة طتانمين دصاو  الاطاهه  يوب من تهكيخ تسليب الاطهها  و 60ي ب ان تاون الاكوض ههلحة لمدم  .4
 ، لههلأ سالطة المياه  الللساطيةية. وتااون الالهلاةف  يوب فتأ الاطهه نو مهياهدلفه طني عملة قهطلة للتحوي ءلفك شمسل 2,000طديمة 
 يوب من تهكيخ الموعد الةفهق  لتدديب الاطهه. 90لمدم  الملاو  سهكية

فا  تماهب   10/8/2015ياوب اجثةاين  إ تمه  مه قط  الاطهه: ميد الشكاه  مدعو  للمشهكاة ف  ال ولة الميداةياة واج تماه  التمفيادي .5
وطهمااااهن الشاااكاه  اجستلساااهك عااان ططيااااة ، حيااان ان اا تماااه  التمفيااادي سااايادد فااا  ماتاااب سااالطة المياااه  صااابك ك 11:00الساااهعة 
 اجعمه .

ظفكًا)توقي  محل ( يوب اجثةين   12:00ف  الاةوان الموضأ ندةه  ف  تمهب نو قط  السهعة ال  ل ةة المشتكيه   ي ب تدديب الاطهها  .6
 ية ف  ةلس الموعد( وسيتب كفض ني عطهه يه  طاد هذا الموعد،  ، )سيتب فتأ المظهكيف ف   لسة علة  16/8/2015المواف   

 سلطة ءلنمكه ءلفلسطمنمة

 ءلنقر ءلرئم 

 رئم  لجنة ءلنشترمكت: رءئاة ءألنصكري 

 ءلطكب  ءلخكن  
 ءالرسكل/ءلنقر ءلجاما بكلقرب ني سلطة ءلطكقه-ءلبمرة

 022987336، فكس   022987665تلف ي: 
 نال ظة : رس   ءإلعالي على ني مرس  علمه ءلعطكً
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