ديلة فلسطين
يوار االشغال العامة ياالسكان
دائر العطاءات المركوية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية
منــاقــصـة محــليــة
رقم العطاء PWA/MoFP/2018/102-CTD :
اسم العطاء  :تقديم خدمات إستشارية إلدعداد دراسة شاملة لتوييد منطقة وير دعمر – قلقيلية بمياه الشرب
ترغب دائرة العطاءات المركزية في طرح العطاء بتمويل من و ازرة المالية والتخطيط حسب التفصيل التالي :
 .1المؤهلين لالشتراك في العطاء :يحق للشركات والمكاتب الهندسية المسجلين لدى نقابةة المهندسةين – مركةز القةدو والمصةنفين
كاستشاريين والمتجاوبين مع شروط العطاء .

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

 .3الحصول على وثائق العطاء :يمكن للراغبين في المشاركة في هةاا العطةاء االطةو و الحصةول علةى وثةائق العطةاء مةن دائةرة
العطاءات المركزية– في البيرة – ام الشرايط – دوار االمةين .والةا اعتبةا ار مةن يةوم االثنةين الموافةق  2018/10/08وحتةى يةوم

األحد الموافةق  2018/10/21خةول اواةات الةدوام الرسةمي مقابةل رسةم غيةر مسةترد بقيمةة  200شةيكل لكةل منااصةة يةود فةي
بنةا فلسةطين المحةدود لحسةاب ايةرادات و ازرة الماليةة – سةلطة الميةاه الفلسةطينية علةى حسةاب راةم ) . (219000/79علةى ان

يتم ابراز وصل الدفع عند شراء الوثائق.

 .4كفالة دخول العطاء :يجب أن يرفق كل عطاء بتأمين (كفالة المنااصة) بقيمة  7,000الف شيكل لصالح سلطة المياه
الفلسطينية كما ورد في جدول بيانات العطاء  .ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة  90يوما من تاريخ فتح المظاريف

والكفاالت صالحة لمدة  30يوما بعد انتهاء صوحية العروض ( 120يوما من تاريخ التقديم ).

 .5تسةةليم وفةةتح العةةروض :يةةتم تسةةليم العةةروض فةةي ظةةرف م لةةق ومختةةوم ومكتةةوب عليةةا اسةةم العطةةاء ورامةةا فةةي دائ ةرة العطةةاءات
المركزي ةةة– ف ةةي البية ةرة – ام الشة ةرايط -دوار االم ةةين ،ف ةةي موع ةةد ااص ةةاه الس ةةاعة الثاني ةةة عشة ةرة ظهة ة ار م ةةن ي ةةوم اإلثن ةةين المواف ةةق

 2018/11/12م  ،وسوف يتم فتح العروض في جلسة علنية في نفو الموعد والمكان.

 .8العنوان :دائرة العطاءات المركزية
و ازرة االش ال العامة واالسكان

ام الشرايط  /دوار االمين  /البيرة – الضفة ال ربية

تلفون 0097022950559 :جوال  ،،، 0594241081:فاكو+97 2 2988582 :

مالحظة :رسيم االدعالن دعلى من يرسي دعليه العطاء.

دائر العطاءات المركوية

