دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية
مناقصة رقم 2017/124
شراء معدات وقطع ولوازم صيانة شبكات مياه لمجلس خدمات المشترك للمياه والصرف الصحي  /طوباس
لصالح سلطة المياه الفلسطينية
 .1حصلت سلطة المياه الفلسطينية على منحة من وكالة التنمية الفرنسية ( .)AFDوسيتم تمويل هذا المناقصة من خالل هذه المنحة
من أجل توريد معدات وقطع غيار ولوازم صيانه شبكات لصالح مجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي /طوباس
 .2تدعو لجنة العطاءات المركزية جميع الشركات المؤهله والمرخصه والذين يحققون شروط التأهيل الموضحة في وثائق المناقصة في
مجال توريد المياه والمجاري ولديهم شهادات تسجيل سارية المفعول لتقديم عطاءاتهم في مظاريف مغلقة.
 .3يمكن للشركات المعنيه الحصول على معلومات إضافية من سلطة المياه الفلسطينية ويمكنهم اإلطالع على وثائق العطاء حسب
العنوان رقم ( )1الموضح في األسفل او من خالل الموقع االلكتروني لو ازرة الماليه /مديرية اللوازم العامه.

 .4يمكن الحصول على وثائق العطاء إبتداء من يوم الثالثاء الموافق  2017/07/04وذلك من دائرة العطاءات المركزية على العنوان
رقم ( )2الموضح في األسفل او من خالل الموقع االلكتروني لو ازرة الماليه /مديرية اللوازم العامه ومقابل مبلغ غير مسترد وقيمته
خمسة مائة شيكل ( 500شيكل ) ويكون الدفع بإيداع المبلغ في حساب حساب ايرادات اخرى التابع لو ازرة المالية والتخطيط
رقم( )219000/49في بنك فلسطين المحدود.

 .5ستكون المناقصة وطنية حسب األحكام الواردة في التعليمات وفي الشروط العامة للعقد والخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية ()AFD
تحت بند " شراء البضائع".
 .6آخر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المختوم في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة  /و ازرة المالية والتخطيط هو
الساعة العاشرة صباحا من يوم الثالثاء الموافق  ،2017/08/08وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان
والمكان وعلى الهواء مباشرة من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة /خدمة البث المباشر.
 .7تقدم األسعار بعملة اليورو  ،غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.
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جميع العروض يجب ان تتضمن كفالة دخول المناقصة بقيمة ستة االف وخمسمائة يورو ( 6,500يورو) .على ان تكون مدة
سريان الكفالة  118يوما من تاريخ الموعد النهائي لتسليم العروض.

 .9سيتم عقد اجتماع تمهيدي يوم االحد الموافق  16تموز 2017الساعه  10:00صباحا في مقر سلطة المياه الطابق الخامس .

 .10أجرة االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
العنوان رقم  :1لمزيد من المعلومات

العنوان رقم  : 2لشراء نسخة العطاء وتسليم العروض

سلطة المياه الفلسطينية

دائرة العطاءات المركزية -و ازرة الماليه والتخطيط -مديرية اللوازم

عناية :السيد رائد صوافطة
مدير وحدة العطاءات
شارع كمال ناصر – اإلرسال ،المصايف
الطابق السادس
رام اهلل  -فلسطين

العامه

البالوع -عمارة الباشا
بالقرب من مقر شركة جوال
البيرة -فلسطين

