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 دولة فلسطين

 سلطة المياه الفلسطينية

 دعوة لتقديم عروض )خدمات استشارية(

PWA/RoJ/2018-12 

 .مسبقة الدفع في مدينة اريحاو عدادات مشروع انشاء وصالت صرف صحي :  اسم المشروع

الصرف الصحي الناقل في مدينة اريحا  و خط تصاميم لوصالت الصرف الصحي المنزلية في مدينة اريحاعمل : المهمةعنوان 
 . الصناعية الزراعية

التصاميم  عدادلحصول على الخدمات االستشارية المتعلقة بإاستشارية لشركة  التعاقد معالفلسطينية  سلطة المياه نويت
  الممثلية اليابانيةتموياًل من الفلسطينية تلقت سلطة المياه بوصالت الصرف الصحي المنزلية في مدينة اريحا حيث الخاصة 
(RoJ)و عليه : انشاء وصالت صرف صحي و عدادات مسبقة الدفع في مدينة اريحامشروع  ، ضمن 

 صنفينو الم مشابهة مهامفي اعداد خبرة  ملديه ذينالالمؤهلين و  شركات االستشاراتسلطة المياه الفلسطينية  تدعو -1
 لتقديم العروض بالظرف المختوم. فرع القدس -رسميا في نقابة المهندسين

تصميم خط  -2وصلة منزلية صرف صحي في اريحا  470عمل التصاميم لحوالي -1:تشمل الخدمات االستشارية -2
مدينة  الى محطة المعالجة  من كم  لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة 2.5بطول  ومضغوط صرف صحي ناقل

 اعداد و ثائق العطاء للمشروع . -3  اريحا الصناعية الزراعية  

مقابل  –المصايف  -البيرة –الطابق السادس  –سلطة المياه الفلسطينية  خالل من جميع الوثائق على الحصوليمكن    -3
أوقات الدوام الرسمي مقابل رسم غير خالل  2018 تشرين أول 22الموافق االثنين يوم عتبارا من برج فلسطين .و ذلك ا

سلطة المياه الفلسطينية على  –بنك فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية شيكل يودع في  50مسترد بقيمة 
 . (79/219000حساب رقم )

دوالر أو ما يعادلها لصالح سلطة المياه الفلسطينية كما  2000بقيمة  بكفالة دخول المناقصةيجب أن يرفق كل عرض  -4
و يوم من التاريخ النهائي لتسليم العروض  90 و يجب أن تكون العروض صالحة لمدةورد في جدول بيانات المناقصة 

 .العروض(يوم من الموعد النهائي لتقديم  120يوم بعد انتهاء صالحية العروض) 30الكفاالت صالحة لمدة 

 

مقابل برج -المصايف -في البيرة -الطابق السادس-وحدة العطاءات-في سلطة المياه الفلسطينيةتسلم المظاريف المغلقة  -5
فتح  م، وسيت 2018 ثانيتشرين  12   الموافق االثنينيوم من   ظهرا 12:00في موعد ال يتجاوز الساعة فلسطين، 

 الموعد و المكان .العروض الفنية في جلسة فنية في نفس 

 
 .التكلفة األقل لمبدأ وفًقادراسة العروض المقدمة  سيتم  -6
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 عنوان تسليم العروض -7

 
 مبنى سلطة المياه الفلسطينية/الطابق السادس/وحدة العطاءات

 مقابل برج فلسطين-شارع كمال ناصر-رام اهلل / المصايف

 022987336،،، فاكس:  022987665تلفون: 
 

 الفائز. مستشارالعلى  عالن الصحفرسوم امالحظة : 
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