دولة فلسطين
وزارة االشغال العامة واالسكان
دائرة العطاءات المركزية

لصالح سلطة المياه الفلسطينية
دعوة لتقديم عطاء29:30/4/2016 :

مشروع انشاء خط مياه رئيسي لبلدة عقابا /محافظة طوباس

 .1تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين (المقاولين المحليين المصننفين لندل لةننة التصننيو الوطنينة فن
مةال المياه و المةاري درةة رابعه فأعلى) الى التقدم بعطاءاتهم ف مظاريو مغلقة لتنفيذ مشروع انشاء خنط
مياه ناقل بلدة عقابا– محافظة طوباس
 .2يمكن للمقاولين المعنيين الحصنول علنى معلومناض اينافية منن سنلطة الميناه الفلسنطينيه وحندة العطناءاض تلفنون:
 ،022987665فاكس 022987336من الساعة 9:00صباحا وحتى  14:00ظه ار (حسب التوقيض المحل )
 .3يمكنن الحصننول علنى و ننا

دداء مددن يددوم االحدد الموافد  )2016 /4 /24وذلن منن دا نرة العطنناءاض
العطناء(إبتد م

المركزيننة ف ن العن نوان المويننه دننناه مقابننل رسننوم العطنناء ميننر المسننتردة لكننل نسننخة بقيمننة  250شننيك( (م تننين
وخمسين شيك() فقط ،وتكون طريقة الدفع باإليداع الى حسناب سنلطة الميناه الفلسنطينية رقنم ( )219000/79فن
بن فلسطين المحدود – رام اهلل
 .4يةننب تقننديم العطنناءاض ف ن دا نرة العطنناءاض المركزيننة ف ن العن نوان المويننه دننناه ف ن تمننام و قبننل السنناعة 12:00
ظه اًر(توقيض محل ) يوم االحد المواف  15ايار  2016وسيتم رفض ي عطاء يصنل بعند هنذا الموعند ،ويةنب ن
تكون ةميع العطاءاض صالحة لمندة  90ينوم منن تناريس تسنليم العطناء ويةنب ان تكنون مرفقنة بتنأمين دخنول العطناء
بقيمننة ( 40000اربعددون الددك شدديكل ) و مايعادلهننا بننأي عملننة قابلننة للتحويننل ف ن يننوم فننته العطنناء ،لصنناله سننلطة
المياه الفلسطينية .وتكون الكفالة سارية المفعول لمدة  118يوم من تناريس الموعند النهنا

لتقنديم العطناء  ،سنيتم فنته

المظاريو بحيور مقدم العطاءاض الرامبين ف الحيور ف نفس الموعد يوم االحد المواف  15ايار 2016
 .5إةتمنناع مننا قبننل العطنناء ةميننع المقنناولين منندعوين للمشنناركة ف ن الةولننة الميدانيننة واالةتمنناع التمهينندي يننوم االحددد
المواف د  08ايددار  2016ف ن تمننام السنناعة  10:00صددباحا ،وسننيعقداإلةتماع التمهينندي بعنند الةولننة الميدانيننة ف ن
مةل ننس الخ نندماض المش ننتر للمي نناه والص ننرو الص ننح

طوب نناس ،وس ننيتم االنط نن( م ننن المةل ننس للب نندء فن ن الةول ننة

الميدانية ،حيث يعمل المقاولين على تأمين مواص(تهم.
عنوان دائرة العطاءات المركزية:
دا رة العطاءاض المركزية
مبان و ازرة االشغال العامة واالسكان سابقا – الطاب ال ان شقة رقم 9
ام الشرايط – دوار االمين البيرة – اليفة الغربية
هاتو +970 2 2987888

فاكس +970 2 2987890

مالحظة :رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء
دا رة العطاءاض المركزية

