
 

 

  
 

 

مناقصةلتقدمي  دعوة   
الغربية الضفة يف "ج" مناطق يف املياه تعبئة نقاط تركيب مستلزمات و قطع توريد  

لتحسني أوضاع قطاع املياه والصرف الصحي يف قطاع  COVID-19املسامهة يف خطة استجابة احلكومة الفلسطينية لـ سم املشروع: ا
 غزة والضفة الغربية..

 PWA/ADA/2020-09:  املناقصه رقم

املسامهة يف خطة  ضمن مشروع "  " ADA" الوكالة النمساوية للتنميةصلت سلطة المياه الفلسطينية على منحة من ح -1
 املياه والصرف الصحي يف قطاع غزة والضفة قطاعأوضاع لتحسني  COVID-19لـ  احلكومة الفلسطينيةاستجابة 
عبئة توريد قطع و مستلزمات تركيب نقاط ت و تعتزم تخصيص جزء من هذه المنحة لتمويل هذه المناقصة "  الغربية"

 ".املياه يف مناطق "ج" يف الضفة الغربية 

ي وثائق ن شروط التأهيل الموضحة فجميع الشركات المؤهله والمرخصه والذين يحققو  سلطة المياه الفلسطينيةتدعو   -2
 .المناقصة لتقديم عطاءاتهم في مظاريف مغلقة

و  9:00 الساعة أدناه خالل ساعات الدوام ما بينالموضح يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من العنوان  -3
 .14:00حتى 

سلطة المياه  خالل من وذلك 14/09/2020 الموافقثنين األ يوم من إبتداء العطاء وثائق على الحصول يمكن -4
 المبلغ بإيداع الدفع ويكون   شيكل 100 وقيمته مسترد غير مبلغ ومقابل أدناه الموضح العنوان علىالفلسطينية 

 .المحدود فلسطين بنك في219000/79    رقم الفلسطينية سلطة المياه -والتخطيط المالية وزارة ايرادات حسابل

ما يعادلها لصالح سلطة المياه الفلسطينية و  يورو أو 500يجب أن يرفق كل عرض بكفالة دخول المناقصة بقيمة  -5
يوم  30يوم من التاريخ النهائي لتسليم العروض و الكفاالت صالحة لمدة  90يجب أن تكون العروض صالحة لمدة 

 عد النهائي لتقديم العروض(. يوم من المو  120بعد انتهاء صالحية العروض )
لعنوان ا إلى ف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم العطاء ورقمهظر  في العروض تسليم يتم: العروض وفتح تسليم -6

، وسوف يتم فتح   05/10/2020الموافق  االثنين، في موعد اقصاه الساعة الثانيه عشرة ظهرا من يوم الموضح أدناه
 .و العنوانالعروض في جلسة علنية في نفس الموعد 

  :عنوان االستفسارات و تسليم و فتح العروض -7
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