دولة فلسطين
وزارة االشغال العامة واالسكان
دائرة العطاءات المركزية

لصالح سلطة المياه الفلسطينية
دعوة لتقديم عطاء29:43/6/2016 :

مشروع انشاء محطة ضخ وخط ناقل لخزان بني زيد /المرحله االولى

 .1تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين (المقاولين المحليين المصننفين لندل لةننة التصننيو الوطنينة فن
مةال الكهرو ميكانيك) الى التقدم بعطاءاتهم ف مظاريو مغلقة لتنفين مشنرو انشناء محطنة

نخ وننط نا نل

لنزان بن زيد .
.2

يمكن للمقاولين المعنيين الحصول على معلومات ا افية منن سنلطة الميناه الفلسنطيني وحند العطناءات تلفنون:
 ،022987665فاكس 022987336من الساعة 9:00صباحا وحتى  14:00ظه ار (حسب التو يت المحل )

إبتداء من يوم الخميس الموافق  )2016 /6 /16و لنك منن دائنر العطناءات
 .3يمكن الحصول على وثائق العطاء(
ً
المركزيننة ف ن العن نوان المو ننه دننناه مقابننل رسننوم العطنناء ميننر المسننترد لكننل نسنننة بقيمننة  250شننيك( (مئتننين
ونمسين شيك() فقط ،وتكون طريقة الدفع باإليدا الى حسناب سنلطة الميناه الفلسنطينية ر نم ( )219000/79فن
بنك فلسطين المحدود – رام اهلل
 .4يةننب تقننديم العطنناءات ف ن دائننر العطنناءات المركزيننة ف ن العن نوان المو ننه دننناه ف ن تمننام و بننل السنناعة 12:00
ظه اًر(تو يت محل ) يوم االربعاء الموافق  12تموز  2016وسيتم رفض ي عطاء يصل بعد هن ا الموعند ،ويةنب
ن تكننون ةميننع العطنناءات صننالحة لمنند  90يننوم مننن تنناريخ تسننليم العطنناء ويةننب ان تكننون مرفقننة بت ن مين دنننول
العطنناء بقيمننة ( 15000خمسةةة عشةةر الةةش شةةيكل ) و مايعادلهننا ب ن ي عملننة ابلننة للتحويننل ف ن يننوم فننته العطنناء،
لصنناله سننلطة المينناه الفلسننطينية .وتكننون الكفالننة سننارية المفعننول لمنند  118يننوم مننن تنناريخ الموعنند النهننائ لتقننديم
العطنناء  ،سننيتم فننته المظنناريو بح ننور مقنندم العطنناءات ال نرامبين ف ن الح ننور ف ن نف ن

الموعنند يةةوم االربعةةاء

الموافق  12تموز 2016
 .5إةتمننا مننا بننل العطنناء ةميننع المقنناولين منندعوين للمشنناركة فن الةولننة الميدانيننة واالةتمننا التمهينندي يننوم االثنةةين
الموافق  27حزيران  2016فن تمنام السناعة  10:00صةباحا ،وسنيعقداإلةتما التمهيندي بعند الةولنة الميدانينة فن
بلدي ننة بنن ن زي نند  ،وس ننيتم االنط نن(ق م ننن البلدي ننة للب نندء فن ن الةول ننة الميداني ننة ،حي ننم يعم ننل المق نناولين عل ننى تن ن مين
مواص(تهم.
عنوان دائرة العطاءات المركزية:
دائر العطاءات المركزية
مبان وزار االشغال العامة واالسكان سابقا – الطابق الثان شقة ر م 9
ام الشرايط – دوار االمين  /البير – ال فة الغربية
هاتو +970 2 2987888

فاك

+970 2 2987890

مالحظة :رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء
دائر العطاءات المركزية

