دولـــــــة فـلـسـطـيــن

State of Palestine

سـلطة الميـاه الفلسطينيـة

Palestinian Water Authority
دولة فلسطين
سلطة المياه الفلسطينيه
رقم العطاء PWA/MoFP/2017-04 :
مناقصة عامة محلية

اسم العطاء  :ربط حي العوده بمخيم العروب بشبكة الصرف الصحي /محافظة الخليل
 .1تدعو سلطة المياه الفلسطينيه المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجياا الميياا والمجيالت التقيد عططياتهت
ف مظاليف مغلقة لتوليد وتنفيذ األعماا المطلوعة ف الططات.
 .2يمكن الحصول على أية مطلومات إضافية من سلطة المياا الفلسطينية  /وحدة الططاتهت على تلفون ،022987665
وفاكس  022987336من الساعة  9:00صعاحا وحتى الساعة  14:00ظ لا.
 .3الحصول على وثائق العطاء :يمكن لللاغعين ف المشالكة ف هذا الططات االطالع و الحصوا على وثائق الططات من سلطة
المياا الفلسيطيني االطياعق السيادس – في العييلة – المصيايف – مقاعيا عيلف فلسيطين .وذليت اعتعيا ال مين ييو االلعطيات الموافيق
 2017/07/12خالا اوقات اليدوا اللسيم مقاعيا لسي غييل مسيتلد عقيمية  200شييكا لكيا مناقصية ييودع في عنيت فلسيطين
المحدود لحساب ايلادات و ازلة المالية – سلطة المياا الفلسطينية على حساب لق ) . (219000/79على ان يت اعلاز ش ادة
تصنيف سالية المفطوا وصادلة عن لجنة التصنيف الوطنية عند شلات الوثائق.
 .4زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي  :ستنظ زيالة ميدانية للموقع يو الخميس الموافق  ،2017/07/20ويكون التجمع الساعة
الحادية عشلة صعاحا مقل اللجن الشطعي ف مخي الطلوب .
.5

كفالة دخول العطاء :يجب أن يلفق كا عطات عتأمين اكفالة المناقصة عقيمةا 5,000شيكا لصالح سلطة المياا
الفلسطينية كما ولد ف جدوا عيانات الططات  .ويجب ان تكون الطلوض صالحة لمدة  90يوما من تاليخ فتح المظاليف
والكفاالت صالحة لمدة  30يوما عطد انت ات صالحية الطلوض ا 120يوما عطد تاليخ التقدي  /حتى  2017/11/24على
االقا.

 .6تسللليم وفللتع العللرو  :يييت تسييلي الطييلوض ف ي ظييلف مغلييق ومختييو ومكتييوب علي ي اس ي الططييات ولقم ي ف ي سييلطة المييياا
الفلسييطيني  -وحييدة الططيياتات ا الطيياعق السييادس – ف ي العييلة – المصييايف -مقاعييا عييلف فلسييطين ،ف ي موعييد اقصيياا السيياعة
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الثاني عشلة ظ ال من ييو االلعطيات الموافيق  ، 2017/07/26وسيوف ييت فيتح الطيلوض في جلسية علنيية في نفيس الموعيد
والمكان.
 .7عنوان تسليم وفتع العرو :
معنى سلطة المياا الفلسطيني
ال اهلل /المصايف -شيالع كماا ناصل – مقاعا علف فلسطين
تلفون ،،، 022987665 :فاكس022987336 :
مالحظة :لسو االعالن على من يلسو علي الططات.
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