
 

 

 

 

 دولـــــــة فـلـسـطـیــن
ةـالفلسطینی اهـالمی لطة ـس   

  الظرف المختوم مناقصتینإعالن طرح 
 عامر (جباليا، بيت الهيا)منطقة إنشاء شبكات صرف صحي يف  )1عطاء رقم (

PWA\GZ-KFW 01/2015 

  )دير البلحء شبكات صرف صحي يف منطقة الربكة (إنشا )2عطاء رقم (
PWA\GZ-KFW 02/2015  

ـــــــ ة عل ـــــــاه الفلســـــــطین ـــــــم: منحـــــــة  ىحصـــــــلت ســـــــلطة الم ـــــــي  االتحـــــــادمـــــــن  (ENPI/2012/304-653)رق ـــــــإدارة (EU)األورو بنـــــــك  و
ـــــة األلمـــــاني  اإل (KFW)التنم ات صـــــرف صـــــحي فـــــي منطقـــــة عـــــامر (ج ـــــة (نشـــــاء شـــــ ـــــا) ومنطقـــــة البر ـــــا، بیـــــت اله  )الـــــبلحدیـــــر ل

ــــة، ــــل مــــن عــــامر والبر محطــــات ضـــــخ  ات  التعــــاون مـــــع  لـــــذا ورــــط تلــــك الشــــ ــــاه  ات الســـــاحل  مصــــلحةتعلــــن ســــلطة الم ــــاه بلــــد م
ة:وذلك حسب  الظرف المختوم، تینهذه المناقصطرح عن    الشرو التال

ـــــــون مصـــــــنفاً  -1 ـــــــاه ومجـــــــار أولـــــــى لـــــــد اتحـــــــاد المقـــــــاولین الفلســـــــطینیین درجـــــــة  علـــــــى المقـــــــاول أن  ـــــــة، تخصـــــــص م  ودرجـــــــة ثان
ك ان هروم عة. ةوسار هكون معتمدتوأن  على األقل تخصص   المفعول حسب األصول المت

ــــون مســــجالً  -2 اً  علــــى المقــــاول أن  ة  رســــم ة ســــارة و فــــي دوائــــر الضــــر ــــدوائر الضــــرب ــــو طــــرف مــــن ال م شــــهادة خل قــــوم بتقــــد أن 
 المفعول.

فالــــــة  -3 م  مــــــةلكــــــل عطــــــاء دخــــــول علــــــى المقــــــاول تقــــــد مــــــن  ومــــــاً ی 148یــــــورو ســــــارة المفعــــــول لمــــــدة ال تقــــــل عــــــن  28,000)( ق
م العطاء ة.تارخ تسل الغ النقد ة أو الم ات الشخص  ، وال تقبل الش

م فاتورة صفرة (األسعاالذ سیتم التعاقد معه على المقاول  -4 ة المضافة)تقد مة الضر  .ر ال تشمل ق
أقل األسعار ودون ابد -5 اه غیر ملزمة  اب.سلطة الم  اء األس
الیو  -6 م األسعار  ع أنواع الرسومتقد  .رو فقط، وشامل جم
التقــــدم لهــــذ -7 ع الحصــــول علــــى وثــــائ العطــــاء اتالعطــــاء هــــل مقــــاول یرغــــب  ــــاهمــــن مقــــر ســــلطة  اتســــتط -شـــــعث عمــــارة-الم

ة 2015ســـــــبتمبر  07الموافـــــــ  ثنـــــــیناال یـــــــوم ، ابتـــــــداء مـــــــنغـــــــزة-الوحـــــــدة شـــــــارع مـــــــن الســـــــاعة  وخـــــــالل ســـــــاعات الـــــــدوام الرســـــــم
احاً  الثامنـــــة عـــــد الظهـــــر الثالثـــــةوحتـــــى الســـــاعة  صـــــ متـــــه  مـــــن   تـــــودع فـــــيلكـــــل عطـــــاء  یـــــورو )150(مقابـــــل مبلـــــغ غیـــــر مســـــترد ق

اه  ة،حساب سلطة الم  .بنك فلسطین )(289292 :رقم الفلسطین
عقد االجتمــــــــاع التمهیــــــــد  -8 احاً  10:00الســــــــاعة فــــــــي تمــــــــام ، 2015 ســــــــبتمبر 21 الموافــــــــثنــــــــین اال یــــــــومســــــــ المقــــــــر فــــــــي  صــــــــ

سي ات  لمصلحة الرئ اه بلد ان -الساحلم عها زارة -الثالث الطاب -عمارة أبو شع ةدوار أنصار، وتت  .میدان
م العطـــــاءات هـــــو الســـــاعة  -9 ـــــاه، وآخـــــر موعـــــد لتســـــل م العطـــــاءات فـــــي مقـــــر ســـــلطة الم سمـــــن یـــــوم  ظهـــــراً  12:00یـــــتم تســـــل  الخمـــــ

ر  22الموافــــــ  مــــــن نفــــــس الیــــــوم، وســــــیتم فــــــتح العطــــــاءات  ظهــــــراً  12:00و الســــــاعة وموعــــــد فــــــتح المظــــــارف هــــــ ،2015أكتــــــو
ین حضور  ، وذلك في: من یرغب من المقاولین المشار

  
ةمقر  اه الفلسطین   سلطة الم
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