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دائرة العطاءات المركزية

لصالح وزارة سلطة المياه الفلسطينية

اعالن طرح عطاءبتمويل من وكالة التنمية الفرنسية AFD
رقم العطاء 29:97/11/2015 :

اسم العطاء  :تنفيذ شبكات مياه داخلية في طوباس  ،عقابا وتياسير  /محافظة طوباس

 .1حصلت سلطة المياه الفلسطينية على منحة من وكالة التنمية الفرنسية ( .)AFDوسيتم تمويل هذا العطاء من خالل هذه المنحة
من أجل تنفيذ مشروع" تأهيل وانشاء شبكات توزيع مياه داخلية في منطقة طوباس  ،الضفة الغربية".
 .2تدعو سلطة المياه الفلسطينية جميع المقاولين والمؤهلين والمصنفيين درجة اولى والذين يحققون شروط التأهيل الموضحة في
وثائق العطاء في مجال المياه والمجاري ولديهم شهادات تصنيفسارية المفعول من لجنة التصنيف الوطنية لتقديم عطاءاتهم في
مظاريف مغلقة.

 .3يمكن للمقاولين المعنيين الحصول على معلومات إضافية من سلطة المياه الفلسطينية ويمكنهم اإلطالع على وثائق العطاء حسب
العنوان رقم ( )1الموضح في األسفل.
 .4يمكن الحصول على وثائق العطاء إبتداء من يوم االحد الموافق2015/11/1وذلك من دائرة العطاءات المركزية على العنوان رقم
( )2الموضح في األسفل مقابل مبلغ غير مسترد قيمته خمسمائة دوالر امريكي ( ) $ 500ويكون الدفع بإيداع المبلغ في حساب

سلطة المياه الفلسطينية رقم  3001/219000/79لدى بنك بنكفلسطينالمحدود.

 .5ستكونالمناقصة وطنية حسب األحكام الواردة في التعليمات وفي الشروط العامة للعقد والخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية ()AFD
تحت بند " شراء األعمال".
 .6ستنظم زيارة ميدانية للموقع بتاريخ  ،2015/11/16ويكون االلتقاء الساعة الحادية عشرة صباحا في مجلس خدمات المياه
المشترك قرب بلدية طوباس.

 .7يجب تسليم العروض في دائرة العطاءات المركزية على العنوان رقم ( )2أدناه في تمام او قبل الساعة  12:00ظه ارً يوم الخميس
الموافق  .2015/12/3سيتم فتح العروض مباشرة في جلسة علنية في مكان تسليم العروض وبحضور ممثلي المقاولين لمن
يرغب بالحضور وذلك حسب العنوان رقم ( )2الموضح ادناه في الساعة  12:00ظه اًريوم الخميس الموافق .2015/12/3
.8

جميع العروض يجب ان تتضمن كفالة دخول العطاء بقيمة خمسة وستين الف يورو ( 65000يورو)  .ومدة سريان الكفالة

 118يوما من تاريخ الموعد النهائي لتسليم العروض .

 .9العناوين المشار اليها اعاله هي كما يلي :
العنوان رقم  :1لمزيد من المعلومات
سلطة المياه الفلسطينية
عناية :السيدرائد صوافطة
مدير وحدةالعطاءات
شارع كمال ناصر – اإلرسال ،المصايف
الطابق السادس
رام اهلل

العنوان رقم  : 2لشراء نسخة العطاء وتسليم العروض
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عناية :المهندس بسام جابر

المدير العام

ام الشرايط -دوار االمين -مبنى و ازرة االشغال العامة واإلسكان

الطابق الثاني
البيرة
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مالحظة :رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.
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