دولة فلسطين
وزارة االشغال العامة واالسكان
دائرة العطاءات المركزية

لصالح سلطة المياه الفلسطينية
دعوة لتقديم عطاء29:31/04/2016:

مشروع انشاء جزء من شبكة توزيع المياه الداخلية لقرية عزون عتمة  -قلقيلية

 .1تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين (المقاولين المحليين المصننفين لندل لةننة التصننيو الوطنينة فن
مةال المياه و المةاري درةة رابعه فأعلى) الى التقند بعطناتات

فن ماناريو مقلقنة لتنفين مشنرو ةنءت منن

شبكة توءيع المياه الداخلية لقرية عءون عتمة  -قلقيلية
 .2يمكن للمقاولين المعنيين الحصنول علنى معلومناض اينافية منن سنلطة الميناه الفلسنطينيه وحند العطناتاض تلفنون:
 ،022987665فاكس 022987336من الساعة 9:00صباحا وحتى  14:00ا ار (حسب التوقيض المحل )
ددداء مدددن يدددوم االحدددد الموافددد  )2016 /04 / 24و لن ن م ننن داط ننر
 .3يمك ننن الحص ننول عل ننى وق نناطا العط ننات(إبتد ن
العطاتاض المركءية ف العنوان الموين ددنناه مقابنل رسنو العطنات ينر المسنترد لكنل نسنخة بقيمنة  250شنيك

(مطتن ننين وخمسن ننين شن ننيك ) فقن ننط ،وتكن ننون طريقن ننة الن نندفع با ين نندا الن ننى حسن نناب سن ننلطة المين نناه الفلسن ننطينية رق ن ن
( )219000/79ف بن فلسطين المحدود – ار اهلل
 .4يةننب تقنندي العطنناتاض ف ن داطننر العطنناتاض المركءيننة ف ن العن نوان الموي ن ددننناه ف ن تمننا دو قبننل السنناعة 12:00
ا اًر(توقيض محل ) يوم االحد المواف  15أيار  2016وسيت رفض دي عطنات يصنل بعند هن ا الموعند ،ويةنب
دن تكننون ةميننع العطنناتاض صننالحة لمنند  90يننو مننن تنناريم تسننلي العطننات ويةننب ان تكننون مرفقننة بتننأمين دخننول
العطننات بقيمننة ( 40000اربعننون الننو شننيكل ) دو مايعادل ننا بننأي عملننة قابلننة للتحويننل فن يننو فننت العطننات ،لصننال
سلطة المياه الفلسطينية .وتكون الكفالة سارية المفعول لمد  118يو من تاريم الموعد الن اط لتقدي العطنات ،سنيت
فنت الماناريو بحيننور مقندم العطنناتاض الن ار بين فن الحينور فن نفن

الموعنند يدوم االحددد الموافد

 15أيددار

2016
 .5إةتمننا مننا قبننل العطننات ةميننع المقنناولين منندعوين للمشنناركة ف ن الةولننة الميدانيننة واالةتمننا التم ينندي يننو االحددد
الموافددد

 8أيدددار  2016ف ن تمننا السنناعة  10:00صدددباحا  ،حي ن

الميدانية ف مةل

قروي عءون عتمة ،و سيت االنط ا من المةل

ان ا ةتمننا التم ينندي سننيعقد بعنند الةولننة
للبدت ف الةولة الميدانية ،و يعمل المقاولين

على تأمين مواص ت .
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