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 PWA/MoF/2021/070-CTD:  المناقصةرقم 

 مناقصة عامة محلية

 / محافظة الخليل. انشاء خط مياه ناقل مدينة الظاهرية :المناقصةاسم 

 الموازنة التطويرية لسلطة المياه بتمويل من

 

ديجدة اايادة ) والمنداي  ت المركزية المقاولين المصنفين لدد  لنندة النصدنال الوةنادة جدل انداا المادا  اتدعو دائرة العطاء .1
والذين يحققون شروط الناهيل والموضحة جل واائق المناقصه جدل انداا  ولديهم شهادات تصنال سايية المفعوا ( جأعلى
 واائق المناقصهجل اظاييل اغلقة لنوييد وتنفيذ األعماا المطلوبة جل  بمناقصاتهمالنقدم  والصرف الصحلالماا  

، 022987665على تلفون  تاسلطة الماا  الفلسطيناة / وحدة العطاءيمكن الحصوا على اعلواات إضافاة ان  .2
 ظهرا. 14:00صباحا وحنى الساعة  9:00ان الساعة  022987336وجاكس 

االةدد و و الحصدددوا علددى وادددائق  المناقصددده يمكددن للدددرافيين جددل الميدددايكة جددل هددذ : المناقصووو ل علوووث ئقووا   الحصووو .3
شدددايو  –  ينوياددا –( األوااددن دائددرة العطدداءات المركزيددة جددل ايندددى ولاية االشددغاا العااددة واالسددكان  )الطددا ق المناقصدده 

اقا دل   09/01/2022المواجدق   االحددولغاية يوم  26/12/2021المواجق  االحديوم وذلك اعنبايا ان  البالوو ) المعير (
سددلطة  –مناقصددة يددودو جددل  نددك جلسددطين المحدددود لحسدداة ايددرادات ولاية المالاددة لل شووي ل 300يسددم فيددر اسددنرد ب امددة 

على ان ينم ا رال شهادة تصدنال سدايية المفعدوا وصدادية عدن لنندة   (219000/79)الماا  الفلسطيناة على حساة يقم 
 النصنال الوةناة عند شراء الواائق.

، ويكدون االلنقدداء 11/01/2022المواجدق   الث اداء ايدايادة للموقدي يدوم: سدننظم ليدداية  زيوار  الموقوو ئاتمتموال التمييود  .4
، وسددينم عقددد اجنمدداو تمهيددد  السددن باا اسنفسددايات  الخليددل  – الظاهريددة لديددة السدداعة الحاديددة عيددرة صددباحا جددل اقددر 

 األاندينالمقاولين جل يفس المكان وذلك بعد اينهاء الزيداية الميدايادة علدى ان يكدون مودر اوعدد السدن باا االسنفسدايات يدوم 
 . 20/01/2022المواجق   الخماسومور اوعد للردود على اإلسنفسايات هو يوم ،  17/01/2022المواجق 

الف    ستون  (شي ل 60000  ب امة( المناقصة كفالة) كل اناقصه  نأاين يرجق أن ينب: كفالة دخول المناقص   .5
 لمدة صالحة العروض تكون  وينب ان.  العطاء  اايات جدوا جل ويد كما سلطة الماا  الفلسطيناة لصالح شي ل (

 

 دئلة فلسطين    

 ئزار  اتشغال العامة ئاتس ان     

 دا ر  العطاءات المركزية    

 لصالح سلطة المياه الفلسطينية   
 

 



ان  يوما 150)يواا بعد اينهاء ص حاة العروض  30والكفاالت صالحة لمدة  المظاييل جنح تاييخ ان يواا 120
 تاييخ جنح المظاييل (

: ينم تسلام العروض جل ظرف اغلق واخنوم واكنوة علاه اسم المناقصه ويقمها جل دائرة تسليم ئفتح العرئض .6
شايو البالوو ) المعير (، جل اوعد اقصا    –جل  ينوياا  –العطاءات المركزية جل اينى ولاية االشغاا العااة واالسكان

، وسوف ينم جنح العروض جل جلسة علناة جل يفس  25/01/2022المواجق  الث ااءالساعة الثاياة عيرة ظهرا ان يوم 
 الموعد والمكان.

 في الفلسطينية الصحة وزارة قبل من والمنشوررة المعلنة العامة السالمة ببروتوكوالت االخذ المشتركين على .7

 . وحازم جدي وبشكل المناقصة مراحل جميع

شايو البالوو )  – ينوياا –)الطا ق األوا(   ولاية االشغاا العااة واالسكان  -   : دائرة العطاءات المركزيةالعنوووان  .8
 المعير(
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  دا ر  العطاءات المركزية                                         .العطاءمالحظة: رسوم اتعالن علث من يرسو علي  

 


