
 
 

 

   PWA/MoFP/2019/044-CTDرقم العطاء : 
 مناقصة عامة محلية

 إنشاء وصالت صرف صحي منزلية لصالح مجلس الخدمات المشترك للمياه والصرف الصحي طوباساسم العطاء : 
 

فأععى(  التقأد   ثالثةو دائرة العطاءآت المركزية المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والمجاري )درجة تدع .1
 بعطاءآتهم في مظاريف مغىقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطىوبة في العطاء.

، وفاكس 022987665عى( تىفون  العطاءآتسىطة المياه الفىسطينية / وحدة يمكن الحصول عى( أية معىومات إضافية من  .2
 ظهرا. 14:00صباحا وحت( الساعة  9:00من الساعة  022987336

يمكأأن لىأأرا فين فأأي المفأأاركة فأأي  أأذا العطأأاء اعطأأوث و الحصأأول عىأأ( وثأأائ  العطأأاء مأأن دائأأرة : الحصوووع علووا و وواطا العطوواء .3
دوار اعمين. وذلأ  اعتبأارا  –ا  الفرايط  –في الفيرة  –)الطاب  الثاني  العطاءات المركزية في مفن( وزارة اعشغال العامة واعسكان  

مقابل رسم  ير مسترد بقيمأة ،  21/11/2019المواف   الخميسخول اوقات الدوا  الرسمي وحت(  10/11/2019المواف   األحدمن 
سأىطة الميأاه الفىسأطينية عىأ( حسأا  رقأم  –شأيكل للأل مناقصأة عأودث فأي بنأ  فىسأطين المحأدود لحسأا  اعأرادات وزارة الماليأة  500

 عى( ان عتم ابراز شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية عند شراء الوثائ ..   (219000/79)

، ويكأون اعلتقأاء السأاعة الحاديأة 24/11/2019الموافأ   األحأد سأتنظم زيأارة ميدانيأة لىموقأم عأو  : زيارة الموقع واالجتماع التمهيود  .4
وسيتم عقأد اجتمأاث تمهيأدي عسأتقبال استفسأارات  ، مقر مجىس الخدمات المفترك لىمياه والصرف الصحي طوباسعفرة صباحا في 

وافأأ  الم الخمأأيسر موعأأد عسأأتقبال اعستفسأأارات عأأو  المقأأاولين فأأي نفأأس المكأأان وذلأأ  بعأأد انتهأأاء الزيأأارة الميدانيأأة عىأأ( ان يكأأون آخأأ
 . 04/12/2019وآخر موعد لىردود عى( اإلستفسارات  و عو  األربعاء المواف  ،  28/11/2019

 كما سىطة المياه الفىسطينية لصالح شيكل 65,000  بقيمة  المناقصة كفالة) كل عطاء بتعمين عرف  أن يجب :كفالة دخوع العطاء  .5
 30واللفاعت صالحة لمدة  المظاريف فتح تاريخ من عوما 90 لمدة ةصالح العروض تلون  ويجب ان.  العطاء بيانات جدول في ورد

 .عى( األقل  09/04/2020 حت(من تاريخ فتح المظاريف /  يوما 120)عوما بعد انتهاء صوحية العروض 
مركزية في عتم تسىيم العروض في ظرف مغى  ومختو  ومكتو  عىيه اسم العطاء ورقمه في دائرة العطاءات ال: تسليم وفتح العروض .6

لساعة الثانية عفرة دوار اعمين، في موعد اقصاه ا -ا  الفرايط –في الفيرة  –مفن( وزارة اعشغال العامة واعسكان ) الطاب  الثاني  
   ، وسوف عتم فتح العروض في جىسة عىنية في نفس الموعد والمكان. 12/12/2019المواف   الخميسظهرا من عو  

 عطاءات المركزية: دائرة الواننووالع. 7

 وزارة اعشغال العامة واعسكان          
 الضفة الغربية –ا  الفرايط / دوار اعمين / الفيرة           
  0097022988582,,, فاكس:   0592979098: جوال          

 .مالحظة: رسوم االعالن علا من يرسو عليه العطاء
  داطرة العطاءات المركزية 

 دولة فلسطين 
 وزارة االشغاع العامة واالسكان
 داطرة العطاءات المركزية

 لصالح سلطة المياه الفلسطينية
 

 


