
 

017028 
 

 

     PWA/MoF/2022/044-CTD:  المناقصهرقم 
 

 مناقصة عامة محلية
  تأهيل اجزاء من شبكة المياه الداخلية لبلدة ديربلوط : المناقصهاسم 

 لتطويرية لسلطة المياهالموازنة ا بتمويل من

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

ئلااددع ددنئليدد ادئليددويلدديدهلددء دئلميددء ددئلم ءقيدد ئلاءهاددودنئلم ةددو دلدديدنلددءر ددنئلددن لدقواادد ود دد ن د(رئبعدد دئندلءل دد دد)ارجدد 
 نلءر دئلم ءقي ليدهظءريةدهغلا دلا ريعدنت لاندئألومء دئلمطل ب دليددءتهمبم ءقي

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

هدلدائرد  دئلم ءقيد دئالمالعدندئلوي  دولدىدنلدءر ددئلم ءقي دلل ئغبالدليدئلمشءرك دليدهن دقمكل:دالمناقصهالحصول على وثائق  .3
نذلد دئوابدءرئدهدلدد)دئلمعبد د(د دءرعدئلبدءل عد–د اا نيدءد–(دئألن ئلعطء ئتدئلم كزي دليدهب ىدنزئر دئال غء دئلعءهد دنئالسدكءودد)ئلطدء  د

م ءقيد دللدشييكل 500هاء ودرسمدغا دهددا ادبييمد ددد25/09/2022ئلم ئل دددئالحعدنلغءق د   د2022/09/14ئلم ئل ددئالربعء د   
 د (219000/79)سلط دئلميء دئلللدطا ي دولىدحدءبدرقمدد–  اعدليد   دللدطالدئلموعنادلودءبدئ  ئائتدنزئر دئلمءلي د

،دنيكد ودئاللاادء دئلددءو دئلوءاقد د27/09/2022ئلم ئلد ددئل اللدء دهاعئني دللم قعد   سا ظمدزيءر دد:دزيارة الموقع واالجتماع التمهيدي .4
نسداامدوادعدئجامدءعدتمهادع دالسدايبء دئسالددءرئتدئلمادءنلالدلديدنلدسدئلمكدءودنذلد دبعدعدئناهدء دد،د لعق دا  بلد  ها دوش  دصبءحءدليد

 ده ودددعدللددد انادولدددىدن  ددد،  02/10/2022ئلم ئلددد ددئالحدددعد ده ودددعدالسدددايبء دئالسالددددءرئتد ددد  ئلزيدددءر دئلماعئنيددد دولدددىدئودقكددد ود  ددد
 .06/10/2022دئلم ئل دلخميسئئإلسالدءرئتده د   د

 الف شيكل خمسون خمسة و   (شيكلد55,000ددبييم (دئلم ءقي دكلءل )د اأهالده ءقي كودد  ل دأودقلبد:المناقصهكفالة دخول   .5
دتءريخدهلد  هءد120دلمع دصءلو دئلع نضدتك وددنيلبدئو.ددئلعطء د يءنءتدجعن دليدنرادكمءدسلط دئلميء دئلللدطا ي دليءلحد(

 (دهلدتءريخدلاحدئلمظءريةديوما 150)  هءدبععدئناهء دصالحي دئلع نضدد30نئلكلءالتدصءلو دلمع ددئلمظءريةدلاح

ليدائر  دئلعطء ئتدئلم كزي ددءنرقمهدئلم ءقي  امدتدليمدئلع نضدليدظ ادهغل دنهخا  دنهكا بدولي دئسمد:دتسليم وفتح العروض .6
لدءو دئل ءني دوش  دظه ئدهلد   د،دليده وعدئقيء دئ ءرعدئلبءل عد)دئلمعب د( د–د اا نيءليدد–ر دئال غء دئلعءه دنئالسكءوليدهب ىدنزئ

  د،دنس اد امدلاحدئلع نضدليدجلد دول ي دليدنلسدئلم وعدنئلمكءو.16/10/2022ئلم ئل ددئالحع

دليوفدئل سمي دتعطىدئألنل ي دإلوالودئلط ح.إذئدنجعدتعءرضدبءلمعطيءتد الدنلءر دئلم ءقي دنإوالودئلط حدبء .7
 )دئلمعب د( ءرعدئلبءل عدد– اا نيءد–)ئلطء  دئألن (د  نزئر دئال غء دئلعءه دنئالسكءو  -   :دائر  دئلعطء ئتدئلم كزي واننييالع .8

د 0097022909092,,,دلءكس:د0097022909092:ددتلل ود          
  دائرة العطاءات المركزيةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.العطاءمالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه 
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 وزارة االشغال العامة واالسكان

 دائرة العطاءات المركزية
 لصالح سلطة المياه الفلسطينية

 

 


