دولة فلسطين
دعوة لتقديم عطاءات
اعمال حفر بئر مياه جنزور  /جنين
مناقصة عامة محليه
عطاء رقم PWA/AFD/2020/04-CTD :
حصلت سلطة المياه الفلسطينية على منحة من وكالة التنمية الفرنسية ( (AFDلتنفيذ اعمال حفر بئر مياه جنزور -جنين ضمن االتفاقيه
الماليه

 CPS 1201مشروع نقاط الربط والتزود في رام هللا وجنين .
 .1تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين والمصنفين في مجال حفر االبار او المقاولين المصنفين مياه ومجاري درجه اولى
والذين يحققون شروط التأهيل الموضحة في وثائق المناقصه ولديهم الخبرات والمؤهاللت لتقديم عطاءاتهم في مظاريف مغلقة
ألعمال حفر بئر جنزور.
 .2يمكن الحصول على معلومات اضافية من مكتب سلطة المياه الفلسطينية كما هو مذكور أدناه من وحدة العطاءات في سلطة المياه
.
 .3يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم الثالثاء الموافق  2020/3/3ذلك من مبنى سلطة المياه وحدة العطاءات
الطابق السادس مقابل رسوم غير مستردة بقيمة  500شيكل أو أي مبلغ معادل بأي عملة قابلة للتحويل ،تودع في بنك فلسطين
لحساب ايرادات وزراة المالية -حساب رقم .219000/79
 .4ستكون المناقصة محليه و حسب األحكام الواردة في التعليمات وفي الشروط العامة للعقد والخاصة بالوكالة الفرنسية للتنمية
( )AFDتحت بند " شراء األعمال".

 .5ستنظم زيارة ميدانية للموقع و اجتماع تمهيدي يوم االحد الموافق  15/03/2020ويكون االلتقاء الساعة الحادية عشرة صباحا
في مكتب سلطة المياه الفلسطينية /وحدة إدارة المشاريع  ،يتم تشجيع مقدمي العروض على الحضور والمشاركة في كليهما.

علما بأن اخر موعد الستقبال االستفسارات هو يوم الخميس الموافق  ، 19/03/2020ويكون اخر موعد للردود على
االستفسارات هو يوم االحد الموافق 22/03/2020

 .6جميع العروض يجب ان تتضمن كفالة دخول العطاء بقيمة اثنا عشر الف يورو ( 12,000يورو)لصالح سلطة المياه
الفلسطينية  .ويجب أن تكون العروض سارية لمدة  120يوما من تاريخ فتح المظاريف  ،والكفالة صالحة لمدة  120يوما من
تاريخ فتح المظاريف

 .7يجب تسليم العروض في مبنى سلطة المياه – وحدة العطاءات الطابق السادس في تمام او قبل الساعة  12:00ظه ار بالتوقيت
المحلي من يوم االربعاء

الموافق  2020/04/15وسيتم فتح العروض مباشرة في جلسة علنية وبحضور ممثلي المقاولين

لمن يرغب بالحضور وذلك حسب العنوان الموضح في مبنى سلطة المياه الطابق الخامس -قاعة االجتماعات في الساعة

 12:15ظه ار من يوم االربعاء الموافق . 2020/04/15ويتم رفض استقبال اي عروض تصل متأخره عن الموعد المحدد .

 .8لمزيد من االستفسارات يمكن مراجعة سلطة المياه الفلسطينيه وحدة العطاءات تلفون  029876650او عبر البريد االلكتروني :
zyd_amer@pwa.ps

مالحظة :رسوم األعالن على من يرسو عليه العطاء.

