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 دولة فلسطين

 هسلطة المياه الفلسطيني

 PWA/MoFP/2017-01رقم العطاء : 

 مناقصة عامة محلية

 اسم العطاء : المرحله الثالثه لمشروع بني زيد/ تأهيل شبكة مياه كفر عين

بعطياآتتم  المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في  مجياا الميياا والمجيالت التقيد   تدعو سلطة المياه الفلسطينيه .1
 ف  مظاليف مغلقة لتوليد وتنفيذ األعماا المطلوبة ف  العطاآ.

، 022987665على تلفون  سلطة المياا الفلسطينية / وحدة العطاآتتمعلومات إضافية من  يمكن الحصول على أية .2
 ظملا. 14:00صباحا وحتى الساعة  9:00من الساعة  022987336وفاكس 

لللاغبين ف  المشالكة ف  هذا العطاآ االطالع و الحصوا على وثائق العطاآ من سلطة  : يمكنالحصول على وثائق العطاء .3
مقابييا بييلس فلسييطين. وذلييا اعتبييالا ميين يييو  االحييد الموافييق  –المصييايف  –فيي  البيييلة  –المييياا الفلسييطينيل االطييابق السييادس  

كا لكيا مناقصية ييودع في  بنيا فلسيطين شيي 200مقابيا لسي  غييل مسيتلد بقيمية خالا اوقات اليدوا  اللسيم   09/07/2017
على ان يت  ابلاز شمادة .   (219000/79)سلطة المياا الفلسطينية على حساب لق   –المحدود لحساب ايلادات وزالة المالية 

 تصنيف سالية المفعوا وصادلة عن لجنة التصنيف الوطنية عند شلاآ الوثائق.
، ويكيون االلتقياآ السياعة 16/07/2017يالة ميدانيية للموقيي ييو  االحيد الموافيق :  ستنظ  ز  زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي .4

 الحادية عشلة صباحا ف  بلدية بن  زيد.

سلطة المياا  لصالح   شيكا 20,000بقيمةا   المناقصة كفالةا كا عطاآ بتأمين يلفق أن يجب: كفالة دخول العطاء  .5
 المظاليف فتح تاليخ من يوما 90 لمدة صالحة العلوض تكون ويجب ان.  العطاآ بيانات جدوا ف  ولد كما الفلسطينية

  على 22/11/2017 حتىيوما بعد تاليخ التقدي  /  120يوما بعد انتماآ صالحية العلوض ا 30والكفاالت صالحة لمدة 
 االقا.

فيي  سييلطة المييياا : يييت  تسييلي  العييلوض فيي  ظييلف مغلييق ومختييو  ومكتييوب عليييل اسيي  العطيياآ ولقمييل تسللليم وفللتع العللرو  .6
مقابييا بييلس فلسييطين، فيي  موعييد اقصيياا السيياعة  -المصييايف –فيي  البيييلة  –وحييدة العطيياآات ا الطييابق السييادس   -الفلسييطينيل

  ، وسييوف ييت  فييتح العييلوض في  جلسيية علنييية في  نفييس الموعييد  24/07/2017الموافييق  االثنيينميين يييو   ظميلاعشييلة  الثانييل
 والمكان.

  رو :عنوان تسليم وفتع الع. 7

 مبنى سلطة المياا الفلسطينيل          

 مقابا بلس فلسطين  – كماا ناصلشيالع  -لا  اهلل/ المصايف          

 022987336،،، فاكس:    022987665تلفون:           

 .مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء
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