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 دولة فلسطين
 سلطة المياه الفلسطينيه
 مناقصه عامه محليه 

PWA/MoFP/20 12 -013 

 تقديم خدمات استشاريه  لتصميم مشروع صرف صحي دورا / الخليل 

الشركات االستشاريه  المصنفه والمسجله  لدى نقابة المهندسين في مجال المياه والصرف  تدعو سلطة المياه الفلسطينيه .1

والراغبين بالمشاركه في اجراءات المنافسه لتقديم الخدمات المطلوبه العداد التصاميم الهندسيه ووثائق  الصحي درجه اولى 

 .في مدينة دورا / الخليل  والخطوط الرئيسيه  والتكلفه التقديريه  لمشروع انشاء شبكات الصرف الصحي المناقصه 

، 02298766على تلفون والعقود  طينية / وحدة العطاءآتسلطة المياه الفلسمعلومات إضافية من  يمكن الحصول على أية .2

 ظهرا. 14:00صباحا وحتى الساعة  9:00من الساعة  022987336وفاكس 

 الشروط المرجعيه: يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصه االطالع و الحصول على الحصول على وثائق المناقصه .3

مقابل  –المصايف  –في البيرة  –)الطابق السادس(  / وحدة العطاءات لسطينيهمن سلطة المياه الفوطلب النتقدم بالعروض 

لكتروني لسلطة المياه او من خالل  الموقع اال 2021ران حزي 2برج فلسطين. وذلك اعتبارا من يوم االربعاء الموافق 

 http://www.pwa.ps/bids.aspxالفلسطينيه 

الساعه العاشره صباحا في مكاتب سلطة  14/6/2021يوم االثنين الموافق  اجتماع تمهيدي نظم :  سي االجتماع التمهيدي .4

 قاعة االجتماعات . –البيره الطابق الخامس  –المياه 

وترفق سلطة المياه  لصالح شيكل  (5000)  بقيمة( المناقصة كفالة) كل عطاء بتأمين يرفق أن يجب: كفالة دخول العطاء  .5

  يوم من تاريخ تسليم العروض . 120بحيث تكون صالحه لمدة   مع العرض الفني للشركه االستشاريه

: يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم العطاء ورقمه في سلطة المياه تسليم وفتح العروض .6

مقابل برج فلسطين، في موعد اقصاه الساعة  -المصايف –في البيرة  –وحدة العطاءات ) الطابق السادس(  -الفلسطينيه

 م ، وسوف يتم فتح العروض في جلسة علنية في نفس الموعد في 23/6/2021 الموافق ء ربعااالالثانيه عشرة ظهرا من يوم 

 قاعة االجتماعات الطابق الخامس  بحيث يتم فصل العرض الفني والمالي .

 %85بشرط الحصول على عالمه فنيه ال تقل عن  خص المؤهل ستتم اجراءات االحاله بطريقة  االر  .7
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 . عنوان تسليم العروض8

 والعقود . مبنى سلطة المياه الفلسطينيه/ الطابق السادس/ وحدة العطاءات          

 مقابل برج فلسطين  – كمال ناصرشـارع  -رام هللا/ المصايف          

 022987336س: ,,, فاك   022987665تلفون:           

مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء              

 م.مازن غنيم                                                                                                                      

 رئيس سلطة المياه 
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