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 دولة فلسطين

 هسلطة المياه الفلسطيني

 PWA/MoFP/2017-02رقم العطاء : 

 مناقصة عامة محلية

 / محافظة اريحاتركيب سياج حمايه والعوجا  مياه مشروع فتح طريق بئراسم العطاء : 

طراآتتم  فري مرراقيف مة قرة التقرد  ع  الطرق المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال  تدعو سلطة المياه الفلسطينيه .1
 لتوقيد وتنفيذ األعمال المط وعة في ال طاآ.

، وفاكس 022987665ع ى ت فون  س طة المياه الف سطينية / وحدة ال طاآتتم  ومات إضافية من يمكن الحصول على  .2
 رمقا. 14:00صعاحا وحتى الساعة  9:00من الساعة  022987336

عين فري الماراقكة فري  رذا ال طراآ اوطرلح و الحصرول ع رى وطرا   ال طراآ مرن سر طة الميراه : يمكرن ل رقا الحصول على وثاائق العطااء .3
مقاعررل عررقس ف سررطين. وذلررا اعتعرراقا مررن يررو  اوحررد الموافرر   –المصررايف  –فرري العيررقة  –)الطرراع  السررادس   وحرردة ال طرراآات -الف سرطيني 

ارريكل لكررل  300مقاعررل قسرر   يررق مسررتقد عقيمررة القسررمي  يررلل اوتررات الرردوا  15/06/2017وحتررى اليمرريس الموافرر   04/06/2017
.   (219000/79)سر طة الميراه الف سرطينية ع رى حسراا قتر   –مناتصة يودح فري عنرا ف سرطين المحردود لحسراا ايرقادات ولاقة الماليرة 

 ع ى ان يت  اعقال امادة تصنيف ساقية المف ول وصادقة عن لجنة التصنيف الوطنية عند اقاآ الوطا  .
اآ السرراعة الحاديررة ، ويكررون اولتقرر18/06/2017:  سررتنر  ليرراقة ميدانيررة ل موتررح يررو  اوحررد الموافرر   ارة الموقااو واتجتماااع التم يااد زياا .4

 .عاقة صعاحا في موتح الماقوح ع ى ع ق ال وجا

 كما س طة المياه الف سطينية لصالح   ايكل 10,000عقيمة)  المناتصة كفالة) كل عطاآ عتأمين يقف  أن يجاكفالة ديول ال طاآ:   .5
 30والكفاوت صالحة لمدة  المراقيف فتح تاقيخ من يوما 90 لمدة صالحة ال قوض تكون ويجا ان.  ال طاآ عيانات جدول في وقد

   ع ى اوتل.20/10/2017 حتىيوما ع د تاقيخ التقدي  /  120يوما ع د انتماآ صلحية ال قوض )

وحردة  -ال قوض في رقف مة   وميتو  ومكتوا ع ي  اس  ال طاآ وقتم  في س طة المياه الف سطيني : يت  تس ي  تسليم وفتح العروض .6
مقاعرل عرقس ف سرطين، فري موعرد اتصراه السراعة الحاديرة عارقة صرعاحا مرن يرو   -المصرايف –فري العيرقة  –ال طاآات ) الطاع  السرادس  

 سة ع نية في نفس الموعد والمكان.  ، وسوف يت  فتح ال قوض في ج  22/06/2017اليميس المواف  

  . العنوان:7

 معنى س طة المياه الف سطيني           

 مقاعل عقس ف سطين –/ العيقة  ااقح عةدادالمصايف/          

 022987336،،، فاكس:    022987665ت فون:           

 .مالحظة: رسوم اتعالن على من يرسو عليه العطاء

هسلطة المياه الفلسطيني  
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