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صيانة عدادات الكترونيه لسلطة المياه
 .1تدعو سلطة المياه الفلسطينية المناقصين أصحاب اإلختصاص والمسجلين رسمياً والراغبين في المشاركة في العطاء تقديم
العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األسعار بـ ــالشيكل شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .3يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على مزيد من المعلومات من خالل سلطة
المياه الفلسطينية -وحدة العطاءات على تلفون 02- 2987336و فاكس  02-2987336خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة
 8:00صباحا وحتى  2:00بعد الظهر ابتداء من يوم االربعاء الموافق 2018/10/10
 .4تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها  100شيكل إليرادات و ازرة المالية – سلطة المياه الفلسطينية في بنك فلسطين على
حساب رقم ( ،)219000/79ويتم ارفاق وصل الدفع عند استالم وثائق العطاء .
 .5يجب أن يرفق كل عطاء بكفالة دخول المناقصة بقيمة  3000شيكل أو ما يعادلها لصالح سلطة المياه الفلسطينية و يجب أن
تكون العروض صالحة لمدة  90يوم من التاريخ النهائي لتسليم العروض و الكفاالت صالحة لمدة  30يوم بعد انتهاء صالحية
العروض ( 120يوم من الموعد النهائي لتقديم العروض).

 .6يتم تسليم العطاء في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم العطاء ورقمه في سلطة المياه الفلسطينيه -وحدة العطاءات ( الطابق
السادس) – في البيرة – المصايف -مقابل برج فلسطين موعد أقصاه الساعة  12:00ظه ار من يوم االحد الموافق 2018/10/28
ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من
المناقصين .

Gaza Tel: 08 282 7520, Fax: 08 282 2697
Email: pwa@pwa.ps

Ramallah Tel: 02 2987665, Fax: 02 2987336
Website: www.pwa.ps

دولـــــــة فـلـسـطـيــن

State of Palestine

سـلطة الميـاه الفلسطينيـة

Palestinian Water Authority

 .7عنوان تسليم العروض
مبنى سلطة المياه الفلسطينيه /الطابق السادس /وحدة العطاءات
رام اهلل /المصايف -شـارع كمال ناصر – مقابل برج فلسطين
تلفون ،،، 022987665 :فاكس022987336 :
مالحظة :رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة
م.مازن غنيم
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