السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة األشغال العامة واالسكان
دائرة العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية

بالتعاون مع بنك االتنمية االلماني ()KFW
التاريخ 2827 26 :أيار 2019
 -1ترغب سلطة المياة الفلسطينية اعاده طرح عطاء المشروع التالي:
تاهيل نظام توزيع المياه لقرى سبسطيه وتأهيل النظام المائي لقرية قبالن شرق نابلس /محافظة نابلس
برنامج تزويد مياه و الصرف الصحي في األراضي الفلسطينية
رقم المشروع PWA/ KFW /2019/016 - CTD :
المشروع مقسم الى جزئين :

جزء رقم ( : )1تأهيل نظام مائي سبسطيه غرب نابلس
جزء رقم ( : )2تاهيل وتوسعة شبكة مياه قبالن شرق نابلس
المشررروع ممررول بنسرربة  %90مررن الجميوريررة اةلمانيررة اةتحاديررة مررن ةررالل بن ر االتنميررة اةلمرراني

و %10مسراهمة مجتمعيرة ضرمن برنرامج تزويرد الميراه و الصررف صرحي لا ارضري الفلسرطينية

KFW

BMZ NO :

 )200865352تحررط اط ررار التع رراون الم ررالي اةلم رراني – الفلسررطيني ف رري اة ارض رري الفلس ررطينية لت طي ررة ال رردفعاط
المطلوبة ضمن عقد العمل لصالح سلطة المياه.
بشكل عام تشمل اعمال المشروع ما يلي:

تزويد و تركيب شبكاط المياه ،وصالط منزلية وتوابعيا ،وجميع اةعمال الالزمة ةنشاء شبكاط الميراه المصرنوعة
من الحديد
 -1تاهيل و توسعة شبكاط المياه.
 -2انشاء ةزاناط مياه ارضيه ومرتفعه
 -3انشاء محطة ضخ مياه.

 -4تزويد معداط محطاط ضخ المياه و لوازميا.
 -5تزويد قطع غيار.
 -2تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية مجال المياه و
المجاري (درجة اولى)  ،والحاصلين على شيادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن اللجنة الوطنية
لتصنيف المقاوليين الى تقديم عطاءاتيم في مظاريف م لقة لتنفيذ اةعمال المدرجة تحط هذا العقد

وفق بنود العطاء المرفق .وفي حال وجود ائتالف بين اكثر من مقاول يتعيين تقديم شيادة تصنيف
درجة اولى لكل شري على حدى.
-3يجب على المقاول التقدم لجميع اجزاء المشروع وسيتم احالة العطاء وحدة واحدة وعلى مقاول وحيد .

-4سيتم تقديم العطاءاط من ةالل اجراءاط العطاءاط المحلية التنافسية ووفق

The “Guidelines for Procurement of Goods, Works and Associated Services in Financial Cooperation
with Partner Countries”, version of August 2016. A copy of the Guidelines is available for download from
the KfW web site:
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfWEntwicklungsbank/Publikationen-Videos/Publikationsreihen/Allgemeine-GeschäftspublikationenRichtlinien/

-5يمكن للراغبين بالتقدم للعطاء الحصول على معلوماط اضافية عن طريق مراسلة سرلطة الميراه الفلسرطينية مرن
ترراريخ  2019/05/28الررى ترراريخ  2019/06/15مررن السرراعة  9:00صررباحا وحتررى  13:00ظي ر ار (حسررب
التوقيط المحلي) على العنوان التالي :
سلطة المياه الفلسطينية

شارع كمال ناصر ،المصايف  ،رام اهلل
الضفة ال ربية  ،فلسطين
وحدة العطاءاط
هاتف+970 2 2987665 :
فاكس+970 2 2987336 :
بريد الكتروني pwa@pwa.ps :

 -6يمكن للمقاولين الذين قاموا بتسليم عطاءاتهم في المره السابقه الحصول على نسخه مجانيه

من الوثائق.

 -7يمكررن للرراغبين فرري المشرراركة فرري هررذا العطرراء اةطررالع و الحصررول علررى وثررائق العطرراء مررن دائررة العطرراءاط
المركزيررة فرري مبنررى و ازرة اةشر ال العامررة واةسرركان (الطررابق الثرراني) – فرري البي ررة – ام الش ررايط – دوار اةمررين.
وذل اعتبا ار من يوم اةثنين الموافق  2019/05/27ةالل اوقاط الدوام الرسمي ،مقابل رسم غيرر مسرترد بقيمرة

 2000شييييكل لك ررل مناقص ررة ي ررودع ف رري بنر ر فلس ررطين المح رردود لحس رراب اير رراداط و ازرة المالي ررة – س ررلطة المي رراه
الفلسرطينية علرى حسراب رقرم ) . (219000/79علرى ان يرتم ابرراز شريادة تصرنيف سرارية المفعرول وصرادرة عرن

لجنة التصنيف الوطنية عند شراء الوثائق.
-8اةجتم رراع التميي رردي والزي رراره الميداني رره :جمي ررع المق رراولين م رردعوين للمش رراركة ف رري الجول ررة الميداني ررة واةجتم رراع
التمييدي يروم اةربعراء الموافرق  2019/06/12فري تمرام السراعة  11:00صرباحا ،حير

ان اججتمراع التمييردي

سيعقد قبل البدء في الجولة الميدانية في مجلس الةدماط المشتر لقرى شمال غرب نابلس.

علما ان اةر موعد لالستفساراط هو  15/06/2019واةر موعد للرد على اةستفساراط هو 18/06/2019

 -9يجررب أن يرفررق كررل عطرراء بتررأمين (كفالررة المناقصررة) بقيمررة  90,000يييورو لصررالح سررلطة الميرراه الفلسررطينية

كما ورد في جدول بياناط العطاء  .ويجب ان تكون الكفراةط صرالحة لمردة  120يومرا مرن تراريخ فرتح المظراريف
على اةقل.
 -10يتم تسليم العروض في ظرف م لق ومةتوم ومكتوب عليه اسم العطاء ورقمه فري دائررة العطراءاط المركزيرة
فرري مبنررى و ازرة اةشر ال العامررة واةسرركان ( الطررابق الثرراني) – فرري البي ررة – ام الش ررايط -دوار اةمررين ،فرري موعررد
اقصاه الساعة الثانية عشرة ظي ار من يروم األربعراء الموافرق  2019/07/03م  ،وسروف يرتم فرتح العرروض فري

جلسة علنية الساعة الثانية عشرة ظي ار في نفس المكان.
العنييوان :دائرة العطاءاط المركزية
و ازرة اةش ال العامة واةسكان

ام الشرايط  /دوار اةمين  /البيرة – الضفة ال ربية
تلفون ،،، 00972 2 2987888 :فاكس0097022988582 :
مالحظة :رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.
دائرة العطاءات المركزية

