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     PWA/MoF/2022/030-CTD:  المناقصهرقم 
 

 مناقصة عامة محلية
  يطا -انشاء شبكة مياه شرب منطقة بيت عمرة  : المناقصهاسم 

 لسلطة المياهالموازنة التطويرية  بتمويل من

 
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 دلددديدنثدددءر ددنئلددد يلدقوااددد  د ددد ن د(لدددىو  ددثءنيددد د)ارجددد 
 نثءر دئلم ءقي يةدهغ ا دلا ريعدنت لا دئألومء دئلمط  ب دليدليدهظءرددبم ءقيءتهم

د .2 دهل دإ ءفي  دهع  هءت دو   دئلوي   دقمكل دنحع  د/ دئلل دطا ي  دئلميء  ددتئئلعطء س ط  دت ل   دنلءكسد022987665و   ،
 ظه ئ.د14:00صبءحءدنحا دئلدءو دد9:00هلدئلدءو دد022987336

هدلدائرد  دئلم ءقيد دئالمالعدندئلوي  دو د دنثدءر ددئلم ءقي دئلمشءرك دليده  دقمكلدل  ئغبالدلي:دالمناقصهالحصول على وثائق  .3
نذلد دئوابدءرئدهدلدد)دئلمعبد د(د دءرعدئلبدءل عد–د اا نيدءد–(دئألن ئلعطء ئتدئلم كزي دليدهب  دنزئر دئال غء دئلعءهد دنئالسدكء دد)ئلطدء  د

دشييييكل 500هاء دددادرسدددمدغاددد دهددددا ادب يمددد ددد11/08/2022ئلم ئلددد دددئلخمددديسدنلغءقددد ديددد  د2022/07/21ئلم ئلددد ددئلخمددديسديددد  
 د (219000/79)س ط دئلميء دئلل دطا ي دو  دحدءبدرقمدد–م ءقي دي اعدليد   دل دطالدئلموعنادلودءبدئي ئائتدنزئر دئلمءلي دل 

ئاللاادء دئلددءو دئلوءاقد دد،دنيكد  د14/08/2022ئلم ئلد دددئالحدعدهاعئنيد دل م قديديد  سا ظمدزيءر دد:دزيارة الموقع واالجتماع التمهيدي .4
نسداامدوادعدئجامدءعدتمهادع دالسدا بء دئسالددءرئتدئلمادءنلالدلديدنلدسدئلمكدء دد،دقطدءد-ومد   اد دهل دسدقد ن دهاد دوش  دصبءحءدليد

 ده ودعدنآخد،  17/08/2022ئلم ئلد ددئالربعدء  ده وعدالسا بء دئالسالدءرئتديد  دنذل دبععدئناهء دئلزيءر دئلماعئني دو  دئ دقك  دآخ
 . 21/08/2022ئلم ئل دددئالحعل  انادو  دئإلسالدءرئتده دي  د

دئلم ءقي دكلءل )د اىهالده ءقي كاددي ل دأ دقلبد:المناقصهكفالة دخول   .5 دب يم ( الف  خمسة وسبعون   (شيكلد75,000د
دهلدي هءد120دلمع دصءلو دنضئلع ددتك  ددنيلبدئ .ددئلعطء د يءنءتدجعن دليدنرادكمءدس ط دئلميء دئلل دطا ي دليءلحد( شيكل
 (دهلدتءريخدلاحدئلمظءريةديوما 150)ي هءدبععدئناهء دصالحي دئلع نضدد30نئلكلءالتدصءلو دلمع ددئلمظءريةدلاحدتءريخ

ليدائر  دئلعطء ئتدئلم كزي ددءنرقمهدئلم ءقي يامدتد يمدئلع نضدليدظ ادهغ  دنهخا  دنهكا بدو ي دئسمد:دتسليم وفتح العروض .6
لدءو دئلثءني دوش  دظه ئدهلدي  د،دليده وعدئقيء دئ ءرعدئلبءل عد)دئلمعب د( د–د اا نيءليدد–زئر دئال غء دئلعءه دنئالسكء ليدهب  دند

  د،دنس اديامدلاحدئلع نضدليدج د دو  ي دليدنلسدئلم وعدنئلمكء .29/08/2022ئلم ئل ددئالث ال

دحدبءليوفدئل سمي دتعط دئألنل ي دإلوال دئلط ح.إذئدنجعدتعءرضدبءلمعطيءتد الدنثءر دئلم ءقي دنإوال دئلط د .7
 )دئلمعب د( ءرعدئلبءل عدد– اا نيءد–)ئلطء  دئألن (د  نزئر دئال غء دئلعءه دنئالسكء   -   :دائر  دئلعطء ئتدئلم كزي واننييالع .8

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

 دولة فلسطين 
 وزارة االشغال العامة واالسكان

 دائرة العطاءات المركزية
 لصالح سلطة المياه الفلسطينية

 

 


