
                                              
                

 دولة فلسطين

 سلطة المياه الفلسطينية                                    

 (PWA/UNICEF/2019-30دعوة لتقديم عطاء )

 

 لصمود/يطااستكمال اعمال تمديد وتوسعة خط مياه رئيسي في تلة امشروع 

 

المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية مجال مياه ومجاري درجة  تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين .1

 المشاركة في العطاء  تقديم العطاءات بالظرف المختوم.  الراغبين فيورابعه فاعلى 

لحصول على مزيد من المعلومات من يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو ا .2

خالل  2987336-02و فاكس  -02 2987665وحدة العطاءات على تلفون -سلطة المياه الفلسطينيةخالل  

الموافق الثالثاء  بعد الظهر ابتداء من يوم 2:00ى صباحا وحت 8:00أوقات الدوام الرسمي من الساعة 

10/12/2019. 

سلطة المياه الفلسطينية في بنك  –شيكل إليرادات  وزارة المالية  100قيمتها تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ  .3

 (، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم.219000/79فلسطين على حساب رقم )

و ما يعادلها لصالح عشرون ألف شيكل( أ(شيكل  20,000 يجب أن يرفق كل عطاء بكفالة دخول المناقصة بقيمة  .4

يوم من التاريخ النهائي لتسليم العروض و  90سلطة المياه الفلسطينية و يجب أن تكون العروض صالحة لمدة 

 يوم من الموعد النهائي لتقديم العروض(. 120يوم بعد انتهاء صالحية العروض ) 30الكفاالت صالحة لمدة 

، ويكون 18/12/2019الموافق  األربعاءيوم زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي : ستنظم زيارة ميدانية للموقع  .5

، وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات المقاولين  بلدية يطافي االلتقاء الساعة الحادية عشرة صباحا 

 في نفس المكان وذلك بعد انتهاء الزيارة الميدانية 

وحدة  -في سلطة المياه الفلسطينيهيتم تسليم العطاء في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم العطاء ورقمه  .6

ظهرا   12:00 مقابل برج فلسطين موعد أقصاه الساعة  -المصايف –في البيرة  –العطاءات ) الطابق السادس( 

ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وسيتم فتح  30/12/2019الموافق ثنين من يوم األ

بحضور من  الجتماعات في الطابق الخامس في سلطة المياه الفلسطينيةفي قاعة االعطاءات في نفس الزمان 

 يرغب من المناقصين .

 عنوان تسليم العروض .7

 مبنى سلطة المياه الفلسطينيه/ الطابق السادس/ وحدة العطاءات               

 مقابل برج فلسطين  –شـارع كمال ناصر  -رام هللا/ المصايف               

 022987336,,, فاكس:    022987665تلفون:                

 مالحظة: رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة            

 

 رئيس سلطة المياه                                                                                                                              

 

     مم.مازن غني                                                                                                                                


