دولة فلسطين
برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي للتغييرات المناخية في شمال غزة
دعوة لتقديم عطاءات
مناقصة عامة دولية
تصميم وتوريد وتركيب محطة الطاقة الشمسية الخاصة بمرافق مشروع مجاري شمال غزة
عطاء رقم PWA/AFD-IR/2020/008-CTD :

 .1حصلت سلطة المياه الفلسطينية على تمويل من وكالة التنمية الفرنسية  AFDوالوكالة األيرلندية للمساعدات وصندوق
المناخ األخضر لتغطية برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي للتغييرات المناخية في شمال غزة .ومن المقرر أن يتم
تطبيق جزء من عائدات هذه المنح على الدفعات المؤهلة بموجب العقد الخاص بمحطة الطاقة الشمسية التابعة لمشروع
معالجة المياه العادمة في شمال غزة.
 .2تدعو سلطة المياه الفلسطينية ) (PWAجميع المقاولين المؤهلين والمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية مجال
الكهرباء (درجة اولى)  ،والحاصلين على شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن اللجنة الوطنية لتصنيف
المقاوليين الستالم عطاء بالظرف المختوم من وثائق العطاء لتصميم وتوريد وتركيب محطة الطاقة الشمسية الخاصة
وفقا إلجراء المناقصات
بمرافق مشروع معالجة المياه العادمة في شمال غزة  ،مبني على التناقص بالمنافسة الدولية ً
كمرحلة واحدة الخاصة بالوكالة الفرنسية .وفي حال وجود ائتالف بين اكثر من مقاول يتعيين تقديم شهادة تصنيف
درجة أولى كهرباء لكل شريك على حدة.
 .3يمكن لمقدمي العطاءات المؤهلين المهتمين الحصول على مزيد من المعلومات وفحص وثائق العطاء في مكتب سلطة
المياه الفلسطينية  /وحدة إدارة المشروع – كما هو موضح أدناه:
سلطة المياه الفلسطينية-وحدة إدارة المشاريع
عناية :السيد م .سعدي علي

مدير عام وحدة إدارة المشاريع.
مبنى وحدة إدارة المشاريع ،شارع الرشيد ،مقابل الشاليهات ،مبنى  ،VIPالطابق الخامسمدينة غزة-فلسطين

تليفون 00972-8-264-4071:فاكس00972-8-264-4072:
البريد اإللكترونيSali@pwa-gpmu.org:

 .4يمكن ننن الحصن ننول علن ننى وثن ننائق العطن نناء من ننن دائ ن نرة العطن نناءات المركزين ننة علن ننى العن ن نوان المن ننذكور فن نني البنن نند  7أدنن نناه
من ننن قبن ننل المناقصن ننين المهتمن ننين وذلن ننك إعتبن ننا ار من ننن ين ننوم اإلثنن ننين الموافن ننق  2020/06/29من ننع دفن ننع الرسن ننوم غين ننر
مسن ننتردة بقيمن ننة  300يوووووورو أو أي مبلن نند معن ننادل بن ننلي عملن ننة قابلن ننة للتحوين ننل ،تن ننودع فن نني بنن ننك فلسن ننطين لحس ن ننا
ايرادات و ازرة المالية -حسا

رقم IBAN: PS65PALS045802190000013001049

 .5المتطلبات الواردة في تعليمات المتناقصين وفي شروط العطاء العامة هي المتطلبات الخاصة بعملية شراء األعمال
والتصميم والتوريد والتركيب.
 .6يجب أن يرفق كل عطاء بتلمين (كفالة المناقصة) بقيمة  200,000يورو لصالح سلطة المياه الفلسطينية كما ورد
في جدول بيانات العطاء  .ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة  120يوما من تاريخ فتح العطاء  ،والكفاالت
صالحة لمدة  150يوما من تاريخ فتح العطاء.

 .7يجب تسليم العطاءات إلى دائرة العطاءات المركزية بالظرف المختوم في العنوان الموضح أدناه قبل الساعة 12:00
ظه اًر بتوقيت فلسطين من يوم األربعاء الموافق . 2020/08/19
العنوان:

و ازرة األشغال العامة واإلسكان -دائرةالعطاءات المركزية،
أم الشرايط ،دوار األمين -البيرة ،الضفة الغربية ،فلسطين
عناية :م .سعيد أبو زيد  -القائم بلعمال  /مدير عام دائرة العطاءات المركزية
هاتف+ 970 2 296 6006/7 :

فاكس+ 970 2 298 8582:

الجوال+ 970 592979098 :

 .8سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلين عن مقدمي العطاءات الذين يختارون الحضور في الساعة  12:00ظه اًر
بتوقيت فلسطين وذلك يوم األربعاء الموافق  2020/08/19في العنوان المذكور في البند  7أعاله.

 .9معايير التلهيل هي كما يلي :جميع المعايير مفصلة في القسم الثالث .معايير التقييم والتلهيل (بدون التلهيل المسبق).

دائرة العطاءات المركزية

