دولة فلسطين
وزارة ااشغال العامة وااسكان
دائرة العطاءات القركزية
لصالح سلطة القياه الفلسطينية

رقم العطاء PWA/MoFP/2019/043-CTD :
مناقصة عامة محلية
اسم العطاء  :إعادة تأهيل شبكة مياه قرية مرده  /محافظة سلفيت

 .1تدعو دائرة العطاءآت المركزية المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والمجاري (درجةة ثالثةة فةععى)
التقدم بعطاءآتهم في مظاريف مغىقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطىوبة في العطاء.
 .2يمكن الحصول عى) أية معىومات إضافية من سىطة المياه الفىسطينية  /وحدة العطاءآت عى) تىفون  ،022987665وفاكس
 022987336من الساعة  9:00صباحا وحت) الساعة  14:00ظهرا.
 .3الحصول على وثائق العطاء :يمكةن لىةراينين فةي المكةاركة فةي لةذا العطةاء ااطةصو و الحصةول عىة) وثةائ العطةاء مةن دائةرة
العطاءات المركزية في منن) و ازرة ااشغال العامة وااسكان (الطةاق الثةا)ي – فةي النيةرة – ام الكةراي – دوار اامةين .وللة
اعتبا ار من األحد المواف  2019/11/10خصل اوقات الدوام الرسمي وحت) الخميس المواف  ، 2019/11/21مقاقة رسةم ييةر
مسترد بقيمة  500شيك لك مناقصة يودو في قن فىسةطين المحةدود لحسةاي ايةرادات و ازرة الماليةة – سةىطة الميةاه الفىسةطينية
عى) حساي رقم ) . (219000/79عى) ان يتم اقراز شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية عنةد
شراء الوثائ .
 .4زيااارة القوقااال وااع قاااه ال ق ي ا

 :سةةتنظم زيةةارة ميدا)يةةة لىموقة يةةوم األحةةد المواف ة  ،2019/11/24ويكةةون االتقةةاء السةةاعة

الحادية عكرة صباحا في مجىس قروي مرده  ،وسيتم عقد اجتماو تمهيدي استقبال استفسارات المقاولين في )فس المكان وللة
بعد ا)تهاء الزيارة الميدا)ية عى) ان يكون آخر موعد استقبال ااستفسارات يةوم الخمةيس الموافة  ، 2019/11/28وآخةر موعةد
لىردود عى) اإلستفسارات لو يوم األربعاء المواف . 2019/12/04
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كفالة دخول العطاء :يجب أن يرف

ك

عطاء قتعمين (كفالة المناقصة بقيمة

 75,000شيكل لصالح سىطة المياه

الفىسطينية كما ورد في جدول قيا)ات العطاء  .ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة  90يوما من تاريخ فتح المظاريف
والكفاات صالحة لمدة  30يوما بعد ا)تهاء صصحية العروض ( 120يوما من تاريخ فتح المظاريف  /حت) 2020/04/09
عى) األق .
 .6تسليم وف ح العروض :يتم تسىيم العروض في ظرف مغى ومختوم ومكتوي عىيه اسم العطاء ورقمه في دائرة العطاءات المركزية في
منن) و ازرة ااشغال العامة وااسكان ( الطاق الثا)ي – في النيرة – ام الكراي  -دوار اامين ،في موعد اقصاه الساعة الثا)ية عكرة ظه ار
من يوم الخميس المواف  2019/12/12م  ،وسوف يتم فتح العروض في جىسة عىنية في )فس الموعد والمكان.

 .7العنااوان :دائرة العطاءات المركزية
و ازرة ااشغال العامة وااسكان
ام الكراي  /دوار اامين  /النيرة – الضفة الغربية
جوال ,,, 0592979098 :فاكس0097022988582 :
مالحظة :رسوم ااعالن على من يرسو عليه العطاء.
دائرة العطاءات القركزية

