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 دولة فلسطين

 وزارة المالية والتخطيط
 مديرية اللوازم العامة

 لجنة العطاءات المركزية
 78/2016طرح عطاء رقم  

 توريد انابيب مياه وقطع ومعدات 

 لصالح سلطة المياه الفلسطينية
توريننند انابيننننب ميننناه وقطنننع ومعنننندات   والتخطنننيط / لجنننننة العطننناءات المركنننننزية عننننن طنننننرح عطننناءتعلنننن وزارة المالينننة 

، تبعنننننار للونننننروط والمواصنننننفات الموثنننننلة فنننننل كراسنننننة وو نننننا   العطننننناء  فعلننننن  لصنننننالح سنننننلطة الميننننناه الفلسنننننطينية
ماليننننننة الونننننركات الات اصختصننننننار والمسنننننجلة رسننننننميار وترانننننب فننننننل المونننننناركة فنننننل  ننننننالا العطننننناء مراجعننننننة وزارة ال

والتخطننننيط / مديريننننة اللننننوازم العامننننة فننننل البننننالومي خننننل  لوقننننات النننندوام الرسننننمل مننننن لجنننن  اللصننننو  علنننن  كراسننننة 
( وننننيك  ايننننر مسننننتردة فننننل لسنننناب ايننننرادات لخننننر  التننننابع 1500المواصننننفات وو ننننا   العطنننناء مغابنننن  دفننننع مبلنننن     

آخنننر موعننند لغبنننو  عنننرو  ا سنننعار –فنننل بنننني فلسنننطين الملننندود  (219000/49لنننوزارة المالينننة والتخطنننيط رقنننم  
العامنننة  نننو السننناعة العاونننرة و النصنننل منننن صنننباح بنننال رل المختنننوم فنننل صنننندو  العطننناءات فنننل مديرينننة اللنننوازم 

صننننننين فننننننل نفنننننن  الزمننننننان ( وتفننننننتح الم نننننناريل بلثننننننور مم لننننننل المناق03/05/2016الموافنننننن    ال ل نننننناء يننننننوم 
 خدمة البث المباور  \من خل  الموقع اصلكترونل لمديرية اللوازم العامة والمكان وعل  الهواء مباورة 

 مدير عام اللوازم العامة 
 ملل ة:ن

 اجرة اصعلن فل الصلل عل  من يرسو عليه العطاء   1
% من إجمالل قيمة العطناء   كتنيمين دخنو  5ص تغ  عن  يجب إرفا  ويي بنكل معتمد لو كفالة بنكية معتمدة بنسبة  2

  30/08/2016سارية المفعو  لغاية    
 تغدم ا سعار بالويك  واملة كافة انوام الثرا ب بما فيها ثريبة الغيمة المثافة   3
 لجنة العطاءات اير ملزمة بغبو  لق  ا سعار   4
 (  www.gs.pmof.psبإمكانكم اللصو  عل  كراسة العطاء عن طري  الموقع اصلكترونل لمديرية اللوازم العامة    5

علن  كافنة المناقصنين تسنديد رسنوم اصعلننات المترتبنة علننيهم منن عطناءات سنابغة واص يعتبنروا اينر من  لين بسننبب   6
 وجود التزامات مالية عليهم 

وافنن  الطنناب  الخننام  يننوم اص نننين الم –سننيتم عغنند اجتمننام تمهينندي للمهتمننين فننل مبننن  سننلطة المينناه الفلسننطينية   7
 الساعة العاورة صبالا    19/04/2016
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