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 دولة فلسطين

 هسلطة المياه الفلسطيني

 PWA/MoFP/2017-08رقم العطاء : 

 مناقصة عامة محلية

 تأهيل شبكة مياه كفر قدوم المرحله الثانيه/ محافظة قلقيليهاسم العطاء : 

 فاعلى هابعدرجه ر  المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والمجاري تدعو سلطة المياه الفلسطينيه .1
 المناقصهالتقدم بعطاءآتهم في مظاريف مغلقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطلوبة في 

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

 المناقصرهاالطرع  و الحصرول علرى وقرا    المناقصره ن للرراببين فري المرراركة فري  رذه: يمكالمناقصهوثائق  الحصول على .3
مقابرل بررف فلسرطين. وذلرت اعتبرارا مرن يروم االحرد  –المصرايف  –فري البيررة  –من سلطة المياه الفلسرطينيه االطراب  السرادس  

ررريكل لكرل مناقصررة يرود  فرري بنررت  200سرم بيررر مسررترد بقيمرة مقابررل ر خررعل اوقرات الرردوام الرسرمي  29/10/2017الموافر  
علرى ان يرتم .   (219000/79)سرلطة الميراه الفلسرطينية علرى حسراا رقرم  –فلسطين المحردود لحسراا ايررادات وةارة الماليرة 

 ابراة رهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية عند رراء الوقا  .
، ويكون االلتقاء الساعة 08/11/2017المواف   االربعاء:  ستنظم ةيارة ميدانية للموقع يوم  جتماع التمهيديزيارة الموقع واال .4

 .مجلس قروي كفر قدومالحادية عررة صباحا في 

سلطة المياه  لصالح   ريكل 20,000بقيمةا   المناقصة كفالةا كل عطاء بتأمين يرف  أن يجا: العطاءكفالة دخول   .5
 المظاريف فتح تاريخ من يوما 90 لمدة صالحة العروض تكون ويجا ان. المناقصه بيانات جدول في ورد كما الفلسطينية

على  19/3/2018من تاريخ التقديم   حتى تاريخ يوما  120يوما بعد انتهاء صعحية العروض ا 30والكفاالت صالحة لمدة 
 االقل.

ومخترروم ومكترروا عليرره اسررم العطرراء ورقمرره فرري سررلطة الميرراه : يررتم تسررليم العررروض فرري ظرررف مغلرر  تسللليم وفللتع العللرو  .6
مقابررل برررف فلسررطين، فرري موعررد اقصرراه السرراعة  -المصررايف –فرري البيرررة  –وحرردة العطرراءات ا الطرراب  السررادس   -الفلسررطينيه

فري وعرد م ، وسوف يتم فتح العروض في جلسة علنية في نفرس الم 20/11/2017المواف   االقنينمن يوم  ظهراعررة  القانيه
 قاعة االجتماعات الطاب  الخامس .

  عنوان تسليم العرو :. 7

 / الطاب  السادس/ وحدة العطاءاتمبنى سلطة المياه الفلسطينيه          

 مقابل برف فلسطين  – كمال ناصرررار   -رام اهلل/ المصايف          

 022987336،،، فاكس:    022987665تلفون:           

 .م االعالن على من يرسو عليه العطاءمالحظة: رسو 

 سلطة المياه الفلسطينيه
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