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وزارة ااشغال العامة وااسكان
دائرة العطاءات القركزية
لصالح سلطة القياه الفلسطينية
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رقم العطاء PWA/MoFP/2020/003-CTD :
مناقصة عامة محلية
اسم العطاء  :إعادة تأهيل خزان و إنشاء شبكة توزيع مياه داخلية في قرية قيرة/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 المناقصه.
 .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 (الطةاب الثةايي) – فةي النيةرة – ام الكةراي – دوار اامةين .وللة
اعتبا ار من يوم األربعاء المواف

 2020/02/26خصل اوقات الدوام الرسمي وحت يوم الخميس المواف  ،2020/03/12مقابة

رسةةم ييةةر مسةةترد ب يمةةة  300شيييكل لىمناقصةةة يةةودو فةةي بن ة فىسةةطين المحةةدود لحسةةاة اي ةرادات و ازرة الماليةةة – سةةىطة الميةةاه
الفىسطينية عى حساة رقم ) . (219000/79عى ان يتم ابةراز شةهادة تصةنيف سةارية المفعةول وصةادرة عةن لجنةة التصةنيف
الوطنية عند شراء الوثائ .
 .4زيييارة القوقييع وااع قيياه ال ق ي ي

 :سةةتنظم زيةةارة ميداييةةة لىموقة يةةوم األحةةد االموافة  ،2020/03/15ويكةةون االتقةةاء السةةاعة

الحادية عكرة صباحا في مجىس قروي قيرة  ،وسيتم عقد اجتماو تمهيدي است بال استفسارات المقةاولين فةي يفةس المكةان وللة
بعد ايتهاء الزيارة الميدايية عى ان يكةون آخةر موعةد اسةت بال ااستفسةارات يةوم األربعةاء الموافة  ،2020/03/18وآخةر موعةد
لىردود عى اإلستفسارات لو يوم األحد المواف .2020/03/22
.5

كفالة دخول العطاء :يجب أن يرف

ك

عطاء بتعمين (كفالة المناقصة) ب يمة

 70,000شيكل لصالح سىطة المياه

الفىسطينية كما ورد في جدول بيايات العطاء  .ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة  90يوما من تاريخ فتح المظاريف
والكفاات صالحة لمدة  30يوما بعد ايتهاء صصحية العروض ( 120يوما من تاريخ فتح المظاريف  /حت )2020/07/26
عى األق .
 .6تسليم وف ح العروض :يتم تسىيم العروض في ظرف مغى

ومختوم ومكتوة عىيه اسم العطاء ورقمه في دائرة العطاءات

المركزية في منن و ازرة ااشغال العامة وااسكان ( الطاب الثايي) – في النيرة – ام الكراي  -دوار اامين ،في موعد اقصاه
الساعة الثايية عكرة ظه ار من يوم األح القوافق  2020/03/29م  ،وسوف يتم فتح العروض في جىسة عىنية في يفس
الموعد والمكان.
 .7العنييوان :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

