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 دولة فلسطين

 وزارة المالية والتخطيط

 مديرية اللوازم العامة

 لجنة العطاءات المركزية

 دعوة لتقديم عطاءات                     

 ( PWA -GSD/ MOFP /138/2018المناقصة العامة رقم:  )   

 (شراء وتوريد انابيب مياه وقطع ومعدات )      المناقصة  :موضوع 

 (سلطة المياه الفلسطينية )    الجهة المشترية     :

 جهة التمويل : )  وزارة المالية والتخطيط ( 

تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحساب ) سلطة المياه الفلسطينية (  المناقصين أصحاب  .1
 اإلختصاص والمسجلين رسميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات بالظرف المختوم. 

 القيمة المضافة.بــــ )   بالشيقل ( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة تقدم األسعار  .2
على مزيد من المعلومات من خالل  يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول .3

الية خالل ( أو من خالل مديرية اللوازم العامة/ وزارة المwww.gs.pmof.psالموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة )
 بعد الظهر. 2:00صباحا وحتى  8:00أوقات الدوام الرسمي من الساعة 

لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب شيقل (      1000تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها )     .4
 (، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.219000/49رقم )

( من    11:30م تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد أقصاه الساعة )  يجب أن يت .5
( ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح   31/07/2018يوم )  الثالثاء   ( الموافق )  

ين أو من خالل خدمة البث المباشر على الموقع العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقص
 اإللكتروني لمديرية اللوازم العامة.

( شيكل 100000على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بقيمة ) .6
 (.   26/01/2019على  أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ ) 

 ترسو عليه المناقصة.أجرة اإلعالن في الصحف على من  .7
 تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق  المناقصة. .8

 رئيس لجنة العطاءات المركزية
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