
 

  

                                                             
Invitation for Bid 

International Competitive Bid “ICB” 
 

Date:  08/03/2016  

Project Name: Construction of North-West Jenin Villages Water Supply Project 
  

ICB No.: 29:8/03/2016   

 

1. The Palestinian Water Authority (PWA) has received funds from the Agence Française 

de Développement (the French Development Agency) towards the cost of the 

“Improvement of Water Supply in North-West Jenin villages” Project. It is intended that 

part of the proceeds of these funds will be applied to eligible payments under the contract 

for construction of NWJ-JWSSC water supply facilities. 

2. The PWA now invites sealed bids from all eligible bidders , International or National 

(Joint Venture of at least 2 Palestinian contractors of Grade 1 with valid classification 

from the Palestinian National Classification Committee in the field of water and 

wastewater) for the construction and completion of construction of North-West Jenin 

Villages Water Supply Project (“the Works”). 

3. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of PWA in the address 1 shown below. 

4. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders starting on 

13/03/2016  from the Central Tendering Department at the address 2 shown below and 

upon payment of a non-refundable fee of One Thousand US Dollars (1000 US$). The 

method of payment will be Bank Deposit to the PWA Account No. 219000/79 in Bank 

of Palestine. 

5. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Agence Française de Développement’s Standard Bidding 

Documents:  Procurement of Works  "  ICB” 

6. Bids must be delivered to the Central Tendering Department at the address 2 shown 

below on or before [12:00 noon local time] on [09/5/2016] and must be accompanied by 

a Bid security of 180000 EUR valid for 118 days after the bids submission deadline in 

the name of JV parties to PWA.  

7. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

[12:00 noon on 09/5/2016] at the offices of the Central Tendering Department at the 

address 2 shown below.  



 

  

8. Bidders are encouraged to attend the site visit which will be held on 11
th

 Aprill 2016at 

10:00 am. The meeting point and pre-bid meeting shall be at North  West Jenin 

Council, after the site visit finish . 

9.   

Address 1:  For Information 

Palestinian Water Authority 

Attention: Mr. Raed Sawafta 

Procurement Manager 

Kamal Nasser Street Al-Irsal - Masayef 

6
th

 floor  

Ramallah 

Palestine 

 

Address 2: For  Purchasing Bidding 

Documents & Bid Submission  

Central Tendering Department  

Ministry of Public Works and Housing 

Attention: Eng. Bassam Jaber 

Director General 

Ministry of Public Works Building 

Um Al Sharayet- Al Amin Circle  

2
nd

 floor 

Al Bireh  

Palestine 

 

Note: Advertisement Fees will be paid by the Winner Bidder. 
 

 

 

 

 

You can download the file Al_Yamoun_RFP_pack_1_final.zip 

at: https://bigsend.arteliagroup.com/public/file.aspx?d=8fc6c99f-261f-4194-a85e-

327fc19c7986 
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 دولة فلسطين
 وزارة األشغال العامة واإلسكان

 دائرة  العطاءات المركزية
 لصالح سلطة المياه الفلسطينية

 AFDاعالن طرح عطاء بتمويل من وكالة التنميه الفرنسيه 
 29:8/03/2016 رقم:عطاء 

 منطقة شمال غرب جنين/ مجلس خدمات مياه الشرب والصرف الصحي  مشروع تنفيذ شبكات مياه داخلية في
من  (. وسيتم تمويل هذا العطاءAFDمنحة من وكالة التنمية الفرنسية ) على سلطة المياه الفلسطينية حصلت .1

نشاء شبتأهيل و "  من أجل تنفيذ مشروع خالل هذه المنحة مجلس  –قرى غرب جنين داخلية في  مياه كات توزيعا 
 ، الضفة الغربية". الخدمات المشترك

الدوليين والمحليين )ائتالف بين اثنين على االقل من المقاولين  تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين .2
سارية المفعول من لجنة  المياه والمجاري ولديهم شهادات تصنيف مجالوالمصنفين درجة اولى في  الفلسطينيين

في مظاريف لتقديم عطاءاتهم  في وثائق العطاء التأهيل الموضحةوالذين يحققون شروط  ( التصنيف الوطنية 
 .مغلقة

ويمكنهم اإلطالع على من سلطة المياه الفلسطينية يمكن للمقاولين المعنيين الحصول على معلومات إضافية  .3
 في األسفل.موضح ( ال1سب العنوان رقم )وثائق العطاء ح

ة العطاءات دائر  وذلك من 2016آذار  13 الموافق االحديوم  إبتداء من  وثائق العطاءيمكن الحصول على  .4
$ 1000دوالر امريكي  ) الف( الموضح في األسفل ومقابل مبلغ غير مسترد وقيمته 2رقم )المركزية على العنوان 

 .فلسطين لدى بنك ـ219000/79ه الفلسطينية رقم( ويكون الدفع بإيداع المبلغ في حساب سلطة الميا

حسب األحكام الواردة في التعليمات وفي الشروط العامة للعقد والخاصة بالوكالة الفرنسية  دوليهالمناقصة  ستكون .5
 "." شراء األعمال( تحت بند AFDللتنمية )

 12:00تمام او قبل الساعة ( أدناه في 2على العنوان رقم ) العطاءات المركزية العروض في دائرةيجب تسليم  .6
سيتم فتح العروض مباشرة في جلسة علنية في مكان تسليم ,  2016ايار   9الموافق  ـاالثنين يوم ظهراً  



 

  

( الموضح ادناه في الساعة 2العروض وبحضور ممثلي المقاولين لمن يرغب بالحضور وذلك حسب العنوان رقم )
 . 2016ايار  9الموافق   االثنينيوم  ظهراً  12:00

بحيث . مائه وثمانون الف يورو ( يورو 180000جميع العروض يجب ان تتضمن كفالة دخول العطاء بقيمة )  .7
وان تكون باسم اطراف االئتالف يوما من تاريخ الموعد النهائي لتسليم العروض  118مدة سريان الكفالة تكون 

 لصالح سلطة المياه الفلسطينية

نيسان  11جميع القاولين مدعوون للمشاركه في الزياره الميدانيه واالجتماع التمهيدي الذي سيتم عقده   بتاريخ  .8

 في مقر مجلس الخدمات المشترك لقرى غرب جنين الساعه العاشره صباحا . 2016

 

 العناوين المشار اليها اعاله هي كما يلي :  .9

 :  لمزيد من المعلومات1العنوان رقم  

 سلطة المياه الفلسطينية
 رائد صوافطة سيدعناية: ال

 عطاءات ال مدير وحدة
 المصايف  ،اإلرسال –كمال ناصر  شارع

 الطابق السادس 
 رام اهلل 
 فلسطين

 

 : لشراء نسخة العطاء وتسليم العروض 2العنوان رقم 

 وزارة االشغال العامة واالسكان -دائرة العطاءات المركزية
 ام جابرعناية: المهندس بس

 المدير العام
 العامة واإلسكان مبنى وزارة االشغال -دوار االمين -ام الشرايط

 الطابق الثاني 
 البيرة

 فلسطين
 

    

 دائرة العطاءات المركزية  

 مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء
 


