
 

 

                                                                              

 

 دولة فلسطين
 وزارة االشغال العامة واالسكان
 دائرة العطاءات المركزية

 لصالح سلطة المياه الفلسطينية                          

 29:44/06/2016  : رقم دعوة لتقديم عطاء

 / محافظة رام اهللبني زيدمياه ناقله رئيسيه في بلدية انشاء خطوط 

 فن  )المقاولين المحليين المصننفين لندل لةننة التصننيو الوطنينة تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين .1
انشاااء  مشنن و  لتنفينن  فنن  مرننا يو م لقننة التقنندب طاطننامات ب ( النن فننلعل  ثالثنن  د ةننة مةننا   الو  مينناهال  مةننا 

يمكننن للمقنناولين المانيننين الحصننو  علنن   , خطااوط مياااه ناقلااه رئيساايه فااي بلديااة بنااي زيااد/ محافظااة رام اهلل
  022987336 فااك   ،022987665: تلفنون وحند  الاطنامات  سنلطة الميناه الفلسنطيني مالومات اضافية منن 

 ر  ا )حسب التوقيت المحل ( 14:00صطاحا وحت   9:00من الساعة
مننن دا نن   و لنن   ((19/07/2016الموافاا   الثالثاااء إبتااداءم ماان يااوم)الاطننام)يمكننن الحصننو  علنن  وثننا    .2

شنيك   250 مقاطن   سنوب الاطنام  ين  المسنت د  لكن  نسنةة طقيمنةف  الانوان الموضن  ددنناه  الاطامات الم كزية
 الميننننناه الفلسنننننطينية  قنننننبحسننننناب سنننننلطة ، وتكنننننون ط يقنننننة الننننندف  طا يننننندا  الننننن  فقنننننط (م تنننننين وةمسنننننين شنننننيك )
  اب اهلل  – طن  فلسطين المحدود( ف  219000/79)

 12:00فنن  الانننوان الموضنن  ددننناه فنن  تمنناب دو قطنن  السنناعة  فنن  دا نن   الاطننامات الم كزيننةالاطننامات يةننب تقننديب  .3
 فن  د  عطنام يصن  طاند هن ا الموعند،  ويةنب دن  وسيتب 2016 آب 8المواف   االثنينيوم ر  ًا)توقيت محل ( 
م فقنة طتنلمين دةنو  الاطنام  ينوب منن تنا يس تسنليب الاطنام ويةنب ان تكنون 90صالحة لمند   تكون ةمي  الاطامات

، لصنال  سننلطة فن  يننوب فنت  الاطننام دو ماياادل نا طننل  عملنة قاطلنة للتحوينن  ( الا  شاايكل خمسااون) 50000 طقيمنة
سنيتب فنت  يوب من تنا يس الموعند الن نا   لتقنديب الاطنام ،  118لمد   المفاو  وتكون الكفالة سا ية المياه الفلسطينية.

  2016 أب 8المواف   االثنين يوم المرا يو طحضو  مقدم  الاطامات ال ا طين ف  الحضو  ف  نفس الموعد
 االثنااينواالةتمننا  التم ينند  يننوب  الميدانيننةةمينن  المقنناولين منندعوين للمشننا كة فنن  الةولننة  الاطننام إةتمننا  مننا قطنن   .4

فنن   الميدانيننة الةولننة طانندا ةتما  التم ينند  وسننياقد، صااباحا 10:00السنناعة  تمنناب فنن  2016 تمااوز 25 الموافاا 
حين  يامن  المقناولين علن   ،للطندم فن  الةولنة الميدانينة الطلدين سنيتب االنطن   منن و  ، اب اهلل -يلدية طن  زيد ال  طي 
 تلمين مواص ت ب.

   المركزية:عنوان دائرة العطاءات 
 دا    الاطامات الم كزية
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