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 دولة فلسطين

 سلطة المياه الفلسطينية                                   

 PWA WORKS/ 5/2016رقم : دعوة لتقديم عطاء

 محطة ضخ قرية دار صالح / محافظة بيت لحم انشاء

ة في مجال  المياه و المجاري او الكهرو )المقاولين المحليين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطني تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين
 ميكانيك( الى التقدم بعطاءاتهم في مظاريف مغلقة لتنفيذ  مشروع انشاء محطة الضخ في قرية دار صالح في محافظة بيت لحم

،  022987665: يمكننننننن للمقنننننناولين المعنيننننننين الحصننننننول علننننننى معلومننننننات اضننننننافية مننننننن سننننننلطة المينننننناه الفلسننننننطيني  وحنننننند  العطنننننناءات  تلفننننننون .1
 ظهرا )حسب التوقيت المحلي( 14:00صباحا وحتى  9:00من الساعة  022987336فاكس

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

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

يوووم  محلنني( ظهرًا)توقيننت  12:00فنني العنننوان الموضننح أدننناه فنني تمننام أو قبننل السنناعة وحنند  العطنناءات  -سننلطة المينناهيجننب تقننديم العطنناءات فنني  .3
ينوم منن تنناريخ  90وسننيتم رفني أي عطناء يصنل بعنند هنذا الموعند،  ويجنب أن تكننون جمينا العطناءات صنالحة لمنند   2016آب  8االثنوين الموافوق 

أو مايعادلهنا بندي عملنة قابلنة  ) عشنر  ا ف شنيكل(شنيكل 10000تسليم العطناء ويجنب ان تكنون مرفقنة بتندمين دةنول العطناء بقيمنة )عشنر  ا ف   
ينوم منن تناريخ الموعند النهنائي لتقنديم العطناء  118لمند   المفعنول ، لصالح سلطة المياه الفلسطينية. وتكون الكفالة سناريةفي يوم فتح العطاء للتحويل

 2016آب  8فق يوم  االثنين الموا، سيتم فتح المظاريف بحضور مقدمي العطاءات الراغبين في الحضور في نفس الموعد 

 إجتماع ما قبل العطاء  .4

 10:00فنني تمننام السنناعة  2016تمووو   25االثنووين الموافووق جميننا المقنناولين منندعوين للمشنناركة فنني الجولننة الميدانيننة وا جتمنناع التمهينندي يننوم 
الق مننن المجلننس للبنندء فنني حيننا سننيتم ا نطنن ،، حيننا ان ااجتمنناع التمهينندي سننيعقد بعنند الجولننة الميدانيننة فنني مجلننس قننروي دار صننالح صووباحا

 الجولة الميدانية، حيا يعمل المقاولين على تدمين مواصالتهم.

 سلطة المياه الفلسطينية:   /تقديم العطاءات عنوان
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