دولة فلسطين
وزارة االشغال العامة واالسكان
دائرة العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية
رقم العطاء PWA/MoFP/2017/058-CTD :
مناقصة عامة محلية
اسم العطاء  :مشروع انشاء شبكة توزيع مياه داخلية لبلدية بتير  /محافظة بيت لحم
 .1تدعو دائرة العطاءآت المركزية المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والمجاري (درجةة االاةة فةىع
التقدم بعطاءآتهم في مظاريف مغ قة لتوريد وتنفيذ األعمال المط وبة في العطاء.

 .2يمكن الحصول ع

أية مع ومات إضافية من س طة المياه الف سطينية  /وحدة العطاءآت ع

 022987336من الساعة  9:00صباحا وحت الساعة  14:00ظهرا.

 .3الحصول ع

ت فون  ،022987665وفاكس

واائق العطاء :يمكةن ل ةرايبين فةي المكةاركة فةي لةذا العطةاء ااطةصو و الحصةول ع ة واةائق العطةاء مةن دائةرة

العطاءات المركزية في مبن و ازرة ااكغال العامة وااسكان (الطةابق الاةاني – فةي البيةرة – ام الكةرايط – دوار اامةين .وذلة

اعتبا ار من األحد الموافةق  2017/10/15خةصل اواةات الةدوام الرسةمي مقابةل رسةم ييةر مسةترد بقيمةة  500كةيكل لكةل منااصةة
يةودو فةي بنة ف سةطين المحةدود لحسةاد ايةرادات و ازرة الماليةة – سة طة الميةاه الف سةطينية ع ة حسةاد راةم ). (219000/79
ع

ان يتم ابراز كهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية عند كراء الواائق.

 .4زيةةارة المواةةال وااجتمةةاو التمهيةةدي  :سةةتنظم زيةةارة ميدانيةةة ل مواةةال يةةوم اإلانةةين الموافةةق  ،2017/10/23ويكةةون االتقةةاء السةةاعة
.5

الحادية عكرة صباحا في ب دية بتير.

كفالة دخول العطاء :يجد أن يرفق كل عطاء بتىمين (كفالة المنااصة بقيمة  90000كيكل لصالح س طة المياه الف سطينية

كما ورد في جدول بيانات العطاء  .ويجد ان تكون العروض صالحة لمدة  90يوما من تاريخ فتح المظاريف والكفاات
صالحة لمدة  30يوما بعد انتهاء صصحية العروض ( 120يوما بعد تاريخ فتح العطاء  /حت  2018/02/27ع

ااال.

 .6تس ة يم وفةةتح العةةروض :يةةتم تس ة يم العةةروض فةةي ظةةرف مغ ةةق ومختةةوم ومكتةةود ع يةةئ اسةةم العطةةاء ورامةةئ فةةي دائ ةرة العطةةاءات
المركزية في مبن و ازرة ااكغال العامة وااسةكان ( الطةابق الاةاني – فةي البيةرة – ام الكةرايط -دوار اامةين ،فةي موعةد ااصةاه

الساعة الحادية عكرة صباحا من يوم الاصااء الموافق  2017/10/31م  ،وسةوف يةتم فةتح العةروض فةي ج سةة ع نيةة فةي نفةس

الموعد والمكان.

 .7العنوان :دائرة العطاءات المركزية
و ازرة ااكغال العامة وااسكان

ام الكرايط  /دوار اامين  /البيرة – الضفة الغربية

ت فون ،،، 0097022987888 :فاكس0097022987890 :
مالحظة :رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

دائرة العطاءات المركزية

