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 تمديد طرح

     PWA/MoFP/2022/019-CTD:  المناقصهرقم 
 

 مناقصة عامة محلية
 رام هللا  –تأهيل جزئي لشبكة المياه في قرية قراوة بني زيد  : المناقصهاسم 

 الموازنة التطويرية لسلطة المياه مويل منبت

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

ئلاادددع ددنئليددد ادئليدددويلددديدهلدددء دئلميدددء ددئلم ءقيددد ئلاءهادددادنئلم  دددو دلددديدن دددءر ددنئلددد يلدقوااددد  د ددد ن د(فةةةأعل رابعةةةة  )درجةةةة
 ن ءر دئلم ءقي ليدهظءريةدهغلا دلا ريعدنت لا دئألومء دئلمطل ب دليددبم ءقيءتهم

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

هدلدائرد  دئلم ءقيد دئالمالعدندئلوي  دولدىدن دءر ددئلم ءقي دقمكلدلل ئغبالدليدئلمشءرك دليده  :دالمناقصهالحصول عل  وثائق  .3
ددئالحدعدنلغءقد ديد  دادئلمعبد د(د دءرعدئلبدءل عد–د اا نيدءد–(دئألن ئلعطء ئتدئلم كزي دليدهب ىدنزئر دئال غء دئلعءه دنئالسدكء ددائلطدء  د

م ءقيد ديد اعدلديد  دسدللددطالدئلمودعنادلوددءادئيد ئائتدنزئر دللدشةيكل 500هددا ادبييمد ددهاء ادرسمدغاد دد31/07/2022ئلم ئل د
 د (219000/79)سلط دئلميء دئلللدطا ي دولىدحدءادرقمدد–ئلمءلي د

،دنيك  دئاللااء دئلددءو دئلوءاقد د02/08/2022ئلم ئل دددئلثال ء دهاعئني دللم قعدي  سا ظمدزيءر دد:دزيارة الموقع واالجتماع التمهيدي .4
نسداامدواددعدئاامدءعدتمهاددع دالسدايبء دئسالدددءرئتدئلمادءنلالدلدديدنلددسدد،رئ دهللادد–قد ئن د  دديدزيددعدهللدسدقدد ن دهادد دوشد  دصددبءحءدلديد

نخ د د،  07/08/2022ئلم ئلد ددئالحدع ده ودعدالسدايبء دئالسالددءرئتديد  دئلمكء دنذلسدبععدئناهء دئلزيءر دئلماعئني دولىدئ دقكد  دخ د
 . 14/08/2022ئلم ئل دددئالحعه وعدلل انادولىدئإلسالدءرئتده دي  د

دئلم ءقي دكلءل اد اأهالده ءقي كاددي ل دأ دقلبد:المناقصهكفالة دخول   .5 دبييم ( د( الف شيكلخمسون   (شيكلد50,000د
دلاحدتءريخدهلدي هءد120دلمع دصءلو د نضئلعدتك  ددنيلبدئ .ددئلعطء د يءنءتداعن دليدنرادكمءدسلط دئلميء دئلللدطا ي دليءلح

 (دهلدتءريخدلاحدئلمظءريةديوما 150اي هءدبععدئناهء دصالحي دئلع نضدد30نئلكلءالتدصءلو دلمع ددئلمظءرية

ليدائر  دئلعطء ئتدئلم كزي ددءنرقمهدئلم ءقي يامدتدليمدئلع نضدليدظ ادهغل دنهخا  دنهكا ادولي دئسمد:دتسليم وفتح العروض .6
لدءو دئلثءني دوش  دظه ئدهلدي  د،دليده وعدئقيء دئ ءرعدئلبءل عدادئلمعب د( د–د اا نيءليدد–نزئر دئال غء دئلعءه دنئالسكء ليدهب ىد

  د،دنس اديامدلاحدئلع نضدليدالد دول ي دليدنلسدئلم وعدنئلمكء .22/08/2022ئلم ئل ددئأل  ال

 ادئلمعب د( ءرعدئلبءل عدد– اا نيءد–ائلطء  دئألن (د  ئلعءه دنئالسكء دنزئر دئال غء   -   :دائر  دئلعطء ئتدئلم كزي واننةةالع .7

د 0097022909092,,,دلءكس:ددد0592979098:دا ئ           
  دائرة العطاءات المركزيةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.مالحظة: رسوم االعالن عل  من يرسو عليه العطاء

 دولة فلسطين 
 وزارة االشغال العامة واالسكان
 دائرة العطاءات المركزية

 لصالح سلطة المياه الفلسطينية
 

 


