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   PWA/MoFP/2020/028-CTD:  المناقصهرقم 
 مناقصة عامة محلية

 القدس/ مخيم قلنديا وخطوط تصريف مياه االمطار ومحطة ضخ , صرف صحي وطخطإنشاء :  المناقصهاسم 
 الموازنة التطويرية لسلطة المياه ويل منبتم

ا(ث لثدداا دد    ا)ئ جدداارلم كزيدداارلمودد  للمارلمندددىلمالددولالنددداارلنندددي ارلد ديدداا ددلاجندد  ارلميدد  ا رلمندد   اتاررلعطدد  تددو دائرةدد  ا .1
ا  ا رلمندد   ا ددلاجندد  ارلميددارلمد قندد رلن هلددوا رلمدةددقاا ددلا ثدد ة اا رلددنمماققوودددواشدد    شدد  ئرتاتندددي اةدد  ياارلمىعددد  لددوم  ا
  ث ة ارلمد قن  لاجظ  ي اجغ واالند يوا تدىلنارأل م  ارلمط دباا لاابمد قن ت  رلنووما

ا .2 اجم اإة فيا اجع دج ت ا    ارلقند  اقمكم ا حو  ا/ ارلى سطلديا ارلمي   ااتررلعط  ة طا ات ىدو ا   كسا022987665    ،
 ظ  ر.ا14:00صب ح ا حن ارلس  ااا9:00جمارلس  ااا022987336

بنسعل اراللنزرماا  ينبا   ارلمو   ارلقي ما،اارلن فارلنقلا تن ي اجي  ارالجط  اا(Lots 2جما زجنلما)ارلمد قن نكدوات .3
ا زج ا رحو ا   اجو   ا حلوا.ارلمد قن ةلن ارح لاارل زجنلما،ا  مً اب ن ا

جدمائرةد  ارلمد قند اقند ا  د ا ثد ة ارال العا ارلارلمد قن اقمكمال  رغبلما لارلمش  كاا لاهن :االمناقصهالحصول على وثائق  .4
.ابن نباشد كااكدكد كدالا–اش  عارلب لدعا–ابلندني  لاا–(ارأل  رلعط  رتارلم كزياا لاجبد ا زر  ارالشغ  ارلع جاا رالةك واا)رلط ب ا

 اجسددن ئابقيمددااجو بددوا ةدد اغلدداا06/01/2021رلمدر دد اارأل بعدد  مدددما لغ قددااا23/12/2020رلمدر دد اارأل بعدد  مدددما ذلدداار نبدد  راجددما
ةدد طاارلميدد  ارلى سددطلدياا  دد احسدد ةا قدد اا–مد قندداامدددئعا ددلابددداا  سددطلمارلمقددو ئالقسدد ةارمدد رئرتا زر  ارلم ليدداال اشييي ل 1000

    اروامن ارب رزاش  ئ اتندي اة  ياارلمىعد ا ص ئ  ا مالنداارلنندي ارلد دياا دواش ر ارلدث ة .ا (219000/79)

 يكدددواراللنودد  ارلسدد  ااا،07/01/2021رلمدر دد ااارلخمدديساةددندظ ازيدد   اجلورنيدداال مدقدد امدددما:ازيييارا الموقييال واالعتميياه التم  ييد  .5
 ةلن ا ووارجنم عاتم لو االةنقب  ارةنىس  رتارلمود  للما دلانىدسارلمكد وا ذلداابعدواا،اة طاارلمي  اجبد ارلق ئقاا ش  اصب ح ا لا

   دد اجد ددوال دد ئ ئا،  13/01/2021رلمدر دد اارأل بعدد  مدددما اجد ددواالةددنقب  ارالةنىسدد  رتااا  دد ارواقكدددوا  ددرنن دد  ارلزيدد   ارلملورنيدد
 . 18/01/2021رلمدر  ااارالثدلممدما   ارإلةنىس  رتاهدا

ارلمد قنااكى لا)ابن جلماجد قن كواام   اأواقنبا:المناقصهكفالة دخول   .6 ابقيما( االف شي ل ( خمسون   (شي لا50000ا
ا نحات  يخاجمامدج ا90المو اص لقاارلع  ضاتكدواا ينبارو.اارلعط  ابي ن تاجو  ا لا  ئاكم اة طاارلمي  ارلى سطلدياالحلن 

 ا نحارلمظ  ي ت  يخااجمايوما 120)مدج ابعوارنن   اصالحياارلع  ضاا30 رلكى التاص لقاالمو اارلمظ  ي 

 لائرة  ارلعط  رتارلم كزيااا   قم ارلمد قن خندما جكندةا  ي ارة امن اتس ي ارلع  ضا لاظ فاجغ  ا ج:اتسليم وفتح العروض .7
ا رالةك و ارلع جا ارالشغ   ا زر   اجبد  اا– ل ارا–ابلندني  ل ارقن   اجد و ا ل ا، اجم اظ  ر ا ش   ارلث نيا الس  ا رلمدر  اارالحومدم

 ،ا ةدفامن ا نحارلع  ضا لاج ساا  دياا لانىسارلمد وا رلمك و.ام 24/01/2021

بن نباش كااا–اش  عارلب لدعا–ابلندني  لاا–(ارأل  )رلط ب ا   زر  ارالشغ  ارلع جاا رالةك و  -   :ائرة  ارلعط  رتارلم كزياواننييالع.ا8
ا.كدك كدال

ا 0097022988582,,,ا  كس:ااا0592979098:اجدر           
  دائرا العطاءات المركزيةااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.مناصفه مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء

 دولة فلسط ن 
 وزارا االشغال العامة واالس ان

 دائرا العطاءات المركزية
 لصالح سلطة المياه الفلسط نية

 

 


