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   PWA/MoFP/2021/010-CTD:  المناقصهرقم 
 مناقصة عامة محلية

  بيت لحم/ محافظة شبكة مياه قرية هندازه تأهيل :  المناقصهاسم 
 لطة المياهالموازنة التطويرية لس بتمويل من

 
دنئلد  دنئليد ادئليدويدنئلدددعنائلم كزيد دئلماددءنلالدئلميد لالدلدعةدلل د دئلايدد يةدئل م يد دلديدهلدء دئلميددء دتدئئلعطدء تدعو دائرد  د .1

لديدهلدء ددئلم ءقيهئلاءهالدنئلم ضو دليدنثءرقددنئلذيلديواا ندش نط شهءائتدتي يةدسءري دئلملع  نلعيهمدد(ثءلث دلأولىد)ارج د
 نثءرقدئلم ءقيهليدهظءريةدهغلا دلا ريعدنت لاذدئألومء دئلمطل ب دليددبم ءقيءتهمئلااعمددئليويدنئلي ائلميء د

د .2 دهل دإضءفي  دهعل هءت دولى دئلوي   ديمكل دنحع  د/ دئلللدطا ي  دئلميء  ددتئئلعطء سلط  دتلل ن دنلءكسد022987665ولى ،
 ظه ئ.د14:00صبءحءدنحاىدئلدءو دد9:00هلدئلدءو دد022987336

هدلدائرد  دئلم ءقيدهدئالمالعدندئلوي  دولدىدنثدءرقددئلم ءقيهديمكلدلل ئغبالدليدئلمشءرك دليدهذ :دالمناقصهوثائق الحصول على  .3
نذلد دئوابدءرئدهدلدد)دئلمعبد د(دشدءرعدئلبدءل عد–د اا نيدءد–(دئألن ئلعطء ئتدئلم كزي دليدهب ىدنزئر دئالشغء دئلعءهد دنئالسدكءندد)ئلطدء قد

م ءقيد دللدشييكل 500هاء لدرسمدغا دهدا ادبقيم ددد22/04/2021ئلم ئلقددئلخميسنلغءي دي مدد11/04/2021ئلم ئلقدددئألحعي مد
ولدىدئندد (219000/79)سدلط دئلميدء دئلللددطا ي دولدىدحددءردرقدمدد–ي اعدليد  د دللددطالدئلمودعنادلوددءردئيد ئائتدنزئر دئلمءليد د

 ل م ي دو عدش ئ دئل ثءرق.يامدئ  ئزدشهءا دتي يةدسءري دئلملع  دنصءار دولدلل  دئلاي يةدئ

،دنيكد ندئاللاادء دئلددءو دئلوءايد د25/04/2021ئلم ئلدقدددئالحدعدسا ظمدزيءر دهاعئنيد دللم قديديد مد:دزيارة الموقع واالجتماع التمهيدي .4
نسدداامدواددعدئجامددءعدتمهاددع دالسدداقبء دئسالدددءرئتدئلماددءنلالدلدديدنلددسدئلمكددءندنذلدد دبعددعدئناهددء دد،دهادد د لعيدد ده ددعئز وشد  دصددبءحءدلدديد

ن  دد ده وددعدللدد انادولددىد،  28/04/2021ئلم ئلددقددئالربعددء  ده وددعدالسدداقبء دئالسالدددءرئتديدد مدئلزيددءر دئلماعئنيدد دولددىدئنديكدد ند  دد
 . 04/05/2021ئلم ئلقدددئلثالثء ئإلسالدءرئتده دي مد

دالف شيكل ( ة وسبعون خمس (شيكلد75000ددبقيم (دئلم ءقي دكلءل )د اأهالده ءقيهكلددي لقدأنديلبد:المناقصهدخول كفالة   .5
دلاحدتءريخدهلدي هءد90دلمع دصءلو دئلع نضدتك نددنيلبدئن.ددئلعطء د يءنءتدجعن دليدنرادكمءدسلط دئلميء دئلللدطا ي دليءلح

 (دلاحدئلمظءريةتءريخددهلديوما 120)عدئناهء دصالحي دئلع نضدي هءدبعد30نئلكلءالتدصءلو دلمع ددئلمظءرية

ليدائر  دئلعطء ئتدئلم كزي ددءنرقمهدئلم ءقيهيامدتدليمدئلع نضدليدظ ادهغلقدنهخا مدنهكا ردوليهدئسمد:دتسليم وفتح العروض .6
ي مدلدءو دئلثءني دوش  دظه ئدهلدئقيء دئد،دليده وع)دئلمعب د(دشءرعدئلبءل ع د–د اا نيءليدد–ليدهب ىدنزئر دئالشغء دئلعءه دنئالسكءن

 ،دنس اديامدلاحدئلع نضدليدجلد دول ي دليدنلسدئلم وعدنئلمكءن.دم10/05/2021ئلم ئلقددئإلث ال

د)دئلمعب د(دشءرعدئلبءل عد–د اا نيء–(دئألن )ئلطء قد  نزئر دئالشغء دئلعءه دنئالسكءن  -   :دائر  دئلعطء ئتدئلم كزي واننييالع.د8
د 0097022909092,,,دلءكس:ددد0592979098:دج ئ           

  دائرة العطاءات المركزيةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.مناصفه مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء

 دولة فلسطين 
 وزارة االشغال العامة واالسكان

 دائرة العطاءات المركزية
 لصالح سلطة المياه الفلسطينية

 

 


