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 محافظة الخليل –تقديم خدمات استشارية لتصميم شبكة صرف صحي ووصالت منزلية لمدينة يطا 
 

المسجله لدى نقابة  ةالمحلي ةالهندسي المركزية الشركاتدائرة العطاءات  تدعو، 2022المياه للعام موازنة سلطة بتمويل من  

تصاميم لشبكة صرف  ألعداداالهتمام في ابداء  للمشاركة الصحيالصرف شبكات تصاميم  في مجال ةالمهندسين والمؤهل

 :محافظة الخليل –صحي ووصالت منزلية لمدينة يطا 

 

ي وذوي مجارالمياه وهندسة ال خصصت االستشاريةالهندسية او  كاتبتراك في العطاء: يحق للمالمؤهلون لالش .1

مركز القدس والمصنفين والمتجاوبين  –المسجلين لدى نقابة المهندسين والخبره في اعداد دراسات الجدوى 

والذن تتوافق خبراتهم مع الشروط المرجعيه المعده من قبل سلطة المياه والتي يمكن االطالع عليها من خالل 

 . http://www.pwa.ps/bids.aspxالموقع االللكتروني لسلطة المياه 

نهم مؤهلين وذات خبرات مسبقة لتنفيذ هذه الخدمات. يجب على المتقدمين المهتمين أن يقدموا معلومات تثبت ا .2

 لهذا الغرض، يجب تقديم أدلة موثقة على الخبرات الحديثة والمماثلة. 

 :تحديد الخبرات المشابهة بناء على كل من

 عقود مشابهة(. 2المماثلة: ) استشارية لألعمالخدمات عقود  .1

 صحي ووصالت منزليةتصميم شبكات صرف نوعية الخدمات: " خدمات استشارية ل .2

ة لخدمات استشارية في مجال تصاميم شبكات الصرف نطاق الخبرات الفنية: "مشاريع مشابه .3

 الصحي

لموكلة االعمال ا المياه انجازسلطة الفائز بالعطاء والمتعاقد لصالح  االستشاريالمكتب الهندسي او على  .4

اليه بناءا على متطلبات الدوائر المختصة وتكون المخرجات على شكل تقارير او مخططات حسب طبيعة العمل 

 المطلوب.

كحد اقصى من جميع الطلبات  استشاريين 6سلطة المياه الفلسطينية سوف تقوم بإعداد قائمة مختصرة من  .5

 لجودةاوسيتم دعوة القائمه المختصره لتقديم مقترحات فنيه وماليه وسيتم اختيار الشركه الحقا  باسلوب المقدمة، 

 معا . والتكلفة

الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين في المشاركة في هذا العطاء االطالع و الحصول على وثائق العطاء  .3

خالل اوقات الدوام الرسمي على ان يتم  16/11/2022الموافق من العنوان أدناه وذلك اعتبارا من يوم االربعاء 

 .ابراز شهادة تسجيل سارية المفعول وصادرة عن نقابة المهندسين عند استالم الوثائق

في االسفل في موعد اقصاه الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي  2يجب تقديم عروض ابداء االهتمام للعنوان  .4

 م.   07/12/2022وافق الم األربعاءمن يوم 

 لمزيد من المعلومات وتقديم ابداء االهتمام في العناوين التالية:  .5

 تقديم ابداء االهتمام: 2العنوان 
 واالسكان )الطابق العامة االشغال وزارة –المركزية  العطاءات دائرة

 ( الضفة الغربية /فلسطين )المعبرالبالوع  شارع –بيتونيا –األول( 
 العطاءات المركزية عام  مديرق.أ  –فاطمه ابو غبوشعناية: م. 

 2909092 2 970 +تلفاكس 
 ctd@mpwh.pna.psالبريد اإللكتروني: 

 : لمزيد من المعلومات 1العنوان رقم 
 سلطة المياه الفلسطينية 

 عناية: السيد أ. رائد صوافطه

 مدير وحدة العطاءات والعقود 

 فلسطين،-السادس.مدينة رام هللاالطابق  -مبنى سلطة المياه
 00972987665هاتف

 00972987336فاكس

 00972599814065جوال:
 raed_sf@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 

 . 

 دائرة العطاءات المركزية 

 

 دولة فلسطين

 وزارة االشغال العامة واالسكان

 دائرة العطاءات المركزية

 سلطة المياه الفلسطينيهلصالح 

 دعوة ابداء اهتمام
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