
 
 

 
 

 دولة فلسطين
 

 برنامج توافر المياه والتكيف الزراعي للتغييرات المناخية في شمال غزة

 عطاءاتدعوة لتقديم 

 مناقصة عامة دولية

 شمال غزةشروع مجاري مالخاصة بمرافق لطاقة الشمسية اتصميم وتوريد وتركيب محطة 

PWA/AFD-IR/2021/013-CTD : عطاء رقم 

وصندوق  للمساعدات اإليرلنديةوالوكالة  AFD الفرنسيةمن وكالة التنمية  تمويل حصلت سلطة المياه الفلسطينية على .1
لمقرر أن يتم ابرنامج توافر المياه والتكيف الزراعي للتغييرات المناخية في شمال غزة. ومن لتغطية المناخ األخضر 

روع الطاقة الشمسية التابعة لمش تطبيق جزء من عائدات هذه المنح على الدفعات المؤهلة بموجب العقد الخاص بمحطة
 شمال غزة.معالجة المياه العادمة في 

وريد تتصميم و دوليا ومحليًا لتقديم عطاءات مختومة لجميع المقاولين والمؤهلين  (PWA) تدعو سلطة المياه الفلسطينية .2
 المنافسةمبني على التناقص بوتركيب محطة الطاقة الشمسية لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة )"المرافق"(. 

سيتم إجراء العطاءات التنافسية الدولية وفًقا  الخاصة بالوكالة الفرنسية. مرحلة واحدةك 1الدولية وفًقا إلجراء المناقصات
بين أكثر من مقاول محلي ، ستكون االئتالف المرحلة" الخاصة بالوكالة. في حالة إلجراءات تقديم العطاءات "أحادية 

 .هناك حاجة إلى شهادة تصنيف من الدرجة األولى لكل شريك على حدة
لطة العطاء في مكتب س وثائق وفحصيمكن لمقدمي العطاءات المؤهلين المهتمين الحصول على مزيد من المعلومات  .3

 موضح أدناه:كما هو  –المياه الفلسطينية / وحدة إدارة المشروع 
 وحدة إدارة المشاريع-الفلسطينيةسلطة المياه 

 عناية: السيد م. سعدي علي
 .مدير عام وحدة إدارة المشاريع

 فلسطين-مدينة غزة مس، الطابق الخاVIPشارع الرشيد، مقابل الشاليهات، مبنى ، بنى وحدة إدارة المشاريعم
 :4071-264-8-00972 تليفون 
 :4072-264-8-00972 فاكس

 .gpmu.org-Sali@pwa :البريد اإللكتروني

                                                      
بتقديم العطاءات في مظروف واحد يحتوي على كل من عرض السعر والعرض الفني. تُفتح المظاريف علنًا في التاريخ والوقت  المتناقصونسيقوم 1

عطاءات التي قل الالمحددين في وثيقة العطاء. يتم تقييم العطاءات ، وبعد موافقة الوكالة ، يتم منح العقد لمقدم العطاء الذي تم تحديد عطاءه على أنه أ

 .قييمها بشكل كبيرتم ت

mailto:Sali@pwa-gpmu.org


 المتناقصينمن قبل  أدناه 8في البند المذكور يمكن الحصول على وثائق العطاء من دائرة العطاءات المركزية على العنوان  .4
طريقة  يورو. 300بقيمة  مستردةغير الرسوم الدفع  مع دائرة العطاءات المركزيةتقديم طلب خطي إلى وذلك بالمهتمين 

: رقم اآليبان -الدفع هي التحويل المصرفي المباشر لحساب إيرادات وزارة المالية في بنك فلسطين
PS65PALS045802190000013001049 

 لألعماشراء ا المتناقصين وفي شروط العطاء العامة هي المتطلبات الخاصة بعملية تتعليما المتطلبات الواردة في .5
 والتصميم والتوريد والتركيب.

، ويكون 21/04/2021الموافق  األربعتاءزيتارة ميتدانيتة للموقع يوم  : ستتتتتتتتتتتتتتتن مالتمهيديزيارة الموقع واالجتماع  .6
. وستتتتتتيتم عقد اجتماع تمهيدي الستتتتتتتقبال عالهأ  3في البند المذكور على العنوان صتتتتتتباحا  العاشتتتتتترةااللتقاء الستتتتتتاعة 

 .استفسارات المقاولين في نفس المكان وذلك بعد انتهاء الزيارة الميدانية 

 في ورد كما سلطة المياه الفلسطينية حلصال يورو 200,000 المناقصة( بقيمة كل عطاء بتأمين )كفالة رفقأن ي يجب .7
 لمدة صالحة الكفاالتو من تاريخ فتح العطاء ،  يوما 180العروض صالحة لمدة  تكون  ويجب ان العطاء. بيانات جدول
 .عطاءال فتح تاريخ من يوما 210

الموضح أدناه قبل الساعة في العنوان  بال رف المختوم (CTD) المركزية العطاءات دائرةيجب تسليم العطاءات إلى  .8
 .03/06/2021الموافق  الخميسيوم من  بتوقيت فلسطينظهرًا  12:00
 العنوان:

 ،المركزية العطاءاتدائرة-وزارة األشغال العامة واإلسكان 
 شارع البالوع ) المعبر ( –بيتونيا 

 المركزية العطاءات دائرة القائم بأعمال / مدير عام -عناية: م. سعيد أبو زيد 
 2909092 2 970 + فاكس:تل

  592979098 970 +الجوال: 
بتوقيت ظهرًا  12:00مقدمي العطاءات الذين يختارون الحضور في الساعة  ن عنالعطاءات بحضور ممثليسيتم فتح  .9

 أعاله. 8في البند  المذكور العنوانفي    03/06/2021يوم الخميس الموافق وذلك  فلسطين
 معايير التأهيل هي كما يلي:  .10

للمقاولين من الباطن إلى تلك الخاصة بمقدم العطاء ألغراض تأهيل مالح ة: ال يجوز إضافة الخبرة العامة والموارد المالية 
 مقدم العطاء.

 يير التأهيل الخاصة المطبقة على مقدمي العطاءات المحليين:معا (أ
 للمقاولين المصنفين محليًا والمصنفين من قبل لجنة التصنيف الوطنية في مجال الكهرباء أو الكهروميكانيك -

 .)درجة أولى( وحاصلين على شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن لجنة التصنيف الوطنية للمقاولين
بالنسبة للشركات المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية التي لديها خبرة ومسجلة رسمًيا في وزارة االقتصاد  -

ابقة( لمتطلبات التصنيف السمع مقاول محلي )وفًقا  ائتالفيمكن المشاركة في العطاء كعضو في  الوطني،
 .هو المقاول المحلي أو الدولي يجب أن يكون قائد االئتالف دولي،أو مقاول 

 PWA. معايير التأهيل المطبقة على جميع مقدمي العطاءات: يمكن الوصول إليها على موقع 2 (ب
(s.aspxhttp://www.pwa.ps/bid وموقع )AFD DgMarket (-https://tenders

notice.do?noticeId=40081042&full=f-afd.dgmarket.com/tenders/np.) 
 

 دائرة العطاءات المركزية
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