
                      

  

 

 

State of Palestine 
 A1 -500ha  منطقةفي  انشاء شبكات الري  مشروع

 عطاءاتدعوة لتقديم 

 مناقصة عامة دولية

PWA/AFD/2019/039-CTD : عطاء رقم 

ضمن مشروع ابار االسترجاع و اعادة االستخدام في AFD) ) الفلسطينية على منحة من وكالة التنمية الفرنسيةحصلت سلطة المياه 
- A1شبكات الري في منطقة انشاء مشروع ل تمويل الدفعات  من اجله المنحة تخصيص جزء من هذوسيتم شمال قطاع غزة 

500ha 

والمؤهلين والمصنفين درجة اولى والذين يحققون شروط التأهيل جميع المقاولين  (PWA) تدعو سلطة المياه الفلسطينية .1
سارية المفعول من لجنة التصنيف  الموضحة في وثائق العطاء في مجال المياه والمجاري ولديهم شهادات تصنيف

  .A1-500ha النشاء شبكات الري في شمال قطاع غزة الوطنية  لتقديم عطاءاتهم في مظاريف مغلقة
  .(1ى معلومات اضافية من مكتب سلطة المياه الفلسطينية كما هو مذكور أدناه )العنوان رقم الحصول عل يمكن .2
الموافق  االحدوحتى يوم  13/10/2019الموافق  االحديمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم  .3

رسوم غير ( الموضح في األسفل ومقابل 2وذلك من دائرة العطاءات المركزية على العنوان رقم ) 27/10/2019
لحساب ايرادات وزراة  أو أي مبلغ معادل بأي عملة قابلة للتحويل، تودع في بنك فلسطين يورو 300بقيمة مستردة 

 .  IBAN: PS65PALS045802190000013001049 حساب رقم -المالية
حسب األحكام الواردة في التعليمات وفي الشروط العامة للعقد والخاصة بالوكالة الفرنسية  دولية والمناقصة ستكون  .4

 ( تحت بند " شراء األعمال".AFDللتنمية )
 
ويكون االلتقاء الساعة الحادية عشرة صباحا في  10/11/2019يوم االحد الموافق ستنظم زيارة ميدانية للموقع  .5

(، يتم تشجيع مقدمي العروض على الحضور ١الفلسطينية/ وحدة إدارة المشاريع )العنوان رقم  مكتب سلطة المياه
، ويكون  17/11/2019 االحد الموافق يومهو اخر موعد الستقبال االستفسارات علما بأن  .والمشاركة في كليهما

 . 24/11/2019الموافق  االحداخر موعد للردود على االستفسارات هو يوم 
 

لصالح سلطة المياه يورو( 200,000الف يورو ) مئتيجميع العروض يجب ان تتضمن كفالة دخول العطاء بقيمة  .6
 150يوما من تاريخ فتح المظاريف ، والكفالة صالحة لمدة  120ويجب أن تكون العروض سارية لمدة . الفلسطينية 

 (6/5/2020يوما من تاريخ فتح المظاريف )حتى 
 12:00( أدناه في تمام او قبل الساعة 2في دائرة العطاءات المركزية على العنوان رقم )يجب تسليم العروض  .7

سيتم فتح العروض مباشرة في جلسة علنية في و  09/12/2019الموافق  االثنينيوم  بالتوقيت المحلي من ظهرا   
( الموضح ادناه 2م )مكان تسليم العروض وبحضور ممثلي المقاولين لمن يرغب بالحضور وذلك حسب العنوان رق

 09/12/2019الموافق  االثنينيوم من  ظهرا   12:00في الساعة 



 

 : لتسليم العروض 2العنوان رقم 
 سكان وزارة األشغال العامة واال -دائرة العطاءات المركزية 

 عناية: المهندس سعيد ابو زيد
 المدير العام

 مبنى وزارة األشغال العامة
 دوار االمين -ام الشرائط

 فلسطين -البيرة/ الضفة الغربية
   6006-296-2-00970:تليفون 
 8582-298-2-00970 فاكس:
 592979098 970 +جوال: 

 ctd@mpwh.pna.ps بريد الكتروني:
abuzaidsaeed@yahoo.com 

 : لمزيد من المعلومات 1العنوان رقم 
 وحدة إدارة المشاريع -سلطة المياه الفلسطينية

 عناية: السيد م. سعدي علي
 مدير عام وحدة إدارة المشاريع 

 مبنى وحدة إدارة المشاريع
 ، الطابق الخامسVIPشارع الرشيد، مقابل الشاليهات، مبنى 

 فلسطين-مدينة غزة
 :4071-264-8-00972 تليفون 
 : 4072-264-8-00972 فاكس

 Sali@pwa-gpmu.orgبريد اإللكتروني: 

 

  مالحظة: رسوم األعالن على من يرسو عليه العطاء.
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