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 دولة فلسطين

 سلطة المياه الفلسطينية

 دعوه لتقديم عطاء توريد وتركيب عدادات مسبقة الدفع لصالح بلدية أريحا والممول من خالل الممثلية اليابانية  

PWA/ROJ/02/2019 

والحاصالين المجااي   لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجاا   الميااه و والمصنفين  تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين .1
عطاءاتهم فاي ماااييف مقلقاة لتنفيا   تقديم الى على شهادة تصنيف سايية المفعو  وصادية عن اللجنة الوطنية لتصنيف المقاولين 

 .االعما  المديجة تحت ه ا العقد 

  26نية مااان تاااايي  للحصاااو  علاااى معلوماااات اطاااافية عااان طيياااا مياسااالة سااالطة الميااااه الفلساااطي للااايان ين  التقااادم للعطااااء يمكااان  .2
 اهيًا )حسب التوقيت المحلي ( على العنوان التالي :  13:00ص احا وحتى  9:00من الساعة  2019اياي

 سلطة المياه الفلسطينية 
 , المصا ف , يام اهلل  شايع كما  ناصي 

 الصفة القي ية , فلسطين 
 الطا ا السادس –وحدة العطاءات 

 097022987665+هاتف : 

  pwa@pwa.psني:  ييد الكتيو 

فاي العناوان  مقاي سالطة الميااه( و لا  مان 2019 ايدار   26الموافد    االحدد إبتدداء  مدن يدوميمكن الحصاو  علاى وئاااا العطااء) .3
الادف   ايياداع الاى , وتكون طييقاة فقط (شيك  شيك  )ماة 100مقا   يسوم العطاء نيي المستيدة لك  نسخة  قيمة الموطح أدناه 

 .  ن  فلسطين المحدود( في 219000/79رقم )حساب سلطة المياه الفلسطينية 

الموافا  االي عاءاالجتماع التمهيد  والزياية الميدانية : جمي  المقاولين مدعوين للمشايكة في الجولة الميدانية واالجتماع التمهيد  يوم  .4
 في  لدية أييحااالجتماع  احا , حيث سيعقد ص  10:00في تمام الساعة  2019حزييان   12

اهايًا )توقيات محلاي (  12:00في العنوان الموطح أدنااه فاي موعاد أقصااه السااعة سلطة المياه الفلسطينية يجب تقديم العطاءات في  .5
وساايتم يفاا  أ  عطاااء يصاا   عااد هاا ا الموعااد , ويجااب ان تكااون  جمياا  العطاااءات ميفقااة  2019حزياايان  26الموافااا  االي عاااءياوم 

 ف شيك  أو ما يعادلها  أ  عملة قا لة للتحوي  في يوم فتح العطاء االستة ( شيك  , 6000 كفالة دخو  العطاء  قيمة )

فاي  12:15السااع   2019حزيايان  26الموافاا  االي عااءسيتم فتح المطاييف  حطوي مقدمي العطااءات الايان ين فاي الحطاوي ياوم  .6
 نفس الزمان والمكان 
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 عنوان تقديم العطاءات : .7

 وحدة العطاءات / الطا ا السادس -سلطة المياه

 كما  ناصي شايع -حي المصايف

 الطفة القي ية –يام اهلل

 +970 2 2987336+      فاكس: 970 2 2987665هاتف: 

  pwa@pwa.ps ييد الكتيوني: 
 مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

 م. مازن غنيم                                                                                                                          

 

 رئيس سلطة المياه
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