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 دولة فلسطين

 سلطة المياه الفلسطينية                                   

 PWA WORKS 4/2016رقم : دعوة لتقديم عطاء

 انشاء خط مياه ناقل قرية الريحيه/ محافظة الخليل

ية في مجال  المياه و المجاري درجة  رابعه )المقاولين المحليين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطن تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين
 محافظة الخليل -تنشاء خط مياه ناقل قرية الريحيهفأعلى( الى التقدم بعطاءاتهم في مظاريف مغلقة لتنفيذ  مشروع 

،  022987665: يمكنننننن للمقننننناولين المعنينننننين الحصننننننول علنننننى معلومنننننان ا ننننننافية منننننن سنننننلطة الميننننناه الفلسننننننطينيه وحننننند  العطننننناءان  تلفننننننون .1
 ظهرا )حسب التوقين المحلي( 14:00صباحا وحتى  9:00من الساعة  022987336فاكس

فني منن وحند  العطناءان فني سنلطة الميناه الفلسنطينية  ( وذلك 2016 /7/ 18الموافق االثنين  إبتداًء من يوميمكن الحصول على وثائق العطاء) .2
، وتكنون طريقنة الندفا بااينداع النى حسناب فقنط ( شنيكل 200)منائتي ة بقيمنة العنوان المو ح أدناه مقابل رسوم العطاء غينر المسنترد  لكنل نسنخ

 رام اهلل  – بنك فلسطين المحدود( في 219000/79)سلطة المياه الفلسطينية رقم 

يوووم  ي( ظهرًا)توقيننن محلنن 12:00فنني العنننوان المو ننح أدننناه فنني تمننام أو قبننل السنناعة وحنند  العطنناءان  -سننلطة المينناهفنني يجننب تقننديم العطنناءان  .3
ينوم منن تنناري   90وسننيتم رفني أي عطناء يصنل بعنند هنذا الموعند،  ويجنب أن تكننون جمينا العطناءان صنالحة لمنند   2016 آب 8الموافوق  االثنوين

فنني يننوم فننتح  أو مايعادلهننا بننأي عملننة قابلننة للتحويننل شننيكل 8000  )ثمانينة افف  تسنليم العطنناء ويجننب ان تكننون مرفقننة بتننأمين دخننول العطنناء بقيمننة
ينننوم منننن تننناري  الموعننند النهنننائي لتقنننديم العطننناء ، سنننيتم فنننتح  118لمننند   المفعنننول ، لصنننالح سنننلطة الميننناه الفلسنننطينية. وتكنننون الكفالنننة سننناريةالعطننناء

 2016 آب 8الموافق  االثنينيوم  المظاريف بح ور مقدمي العطاءان الراغبين في الح ور في نفس الموعد 

 إجتماع ما قبل العطاء  .4

 10:00فنني تمننام السنناعة  2016 تمووو  26الموافووق  الثالثوواءجميننا المقنناولين منندعوين للمشنناركة فنني الجولننة الميدانيننة وافجتمنناع التمهينندي يننوم 
للبندء فني الجولنة  المجلنسينث سنيتم افنطنمق منن ح ،مجلنس قنروي الريحينه، حيث ان ااجتماع التمهيندي سنيعقد بعند الجولنة الميدانينة فني صباحا
 نية، حيث يعمل المقاولين على تأمين مواصمتهم.الميدا

 :   سلطة المياه الفلسطينية تقديم العطاءات عنوان

 الطابق السادس -وحد  العطاءان

 شارع بغداد-حي المصايف

 ال فة الغربية –رام اهلل

 +970 2 2987336+      فاكس  970 2 2987665هاتف  

 اءممحظة  رسوم افعمن على من يرسو عليه العط
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