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 دولة فلسطين

 سلطة المياه الفلسطينية

 PWA 3 /2015 دعوه لتقديم عطاء رقم

 منطقة االستقبال في مقر سلطة المياه الجديدو  ؤاعادة 

بنيه وذوي الخبره  في مجال األ المصنفين والمسجلين رسمياو  المحليين المؤهلينين ،لطة المياه الفلسطينية  المقاولتدعو س .1
ستقبال في مقر منطقة اإلمدخل و عادة تشطيب إمشروع لتنفيذ عمال الديكور إلى التقدم بعطاءاتهم في مظاريف مغلقة أو 

 سلطة المياه الجديد.
فاكس   022987665تلفون: يمكن للمقاولين المعنيين الحصول على معلومات إضافية من سلطة المياه الفسطينية )  .2

 .ظهرا )حسب التوقيت المحلي( 14:00حتى صباحا و  9:00( من الساعة022987336

( وذلك من سلطة المياه 2015 حزيران 30الموافق الثالثاءابتداء من يوم يمكن الحصول على وثائق العطاء) .3
)خمسون شيكل  شيكل 50بقيمة الفلسطينية في العنوان الموضح أدناه مقابل رسوم العطاء غير المستردة لكل نسخة 

رام اهلل  – بنك فلسطين (219000/79)باإليداع إلى حساب سلطة المياه الفلسطينية رقم  ، وتكون طريقة الدفعفقط(
 حساب إيرادات سلطة المياه الفلسطينية.

أن تكون جميع العطاءات مرفقة بتأمين  يوم من تاريخ تسليم العطاءات و 90يجب أن تكون العروض صالحة لمدة  .4
، في يوم فتح العطاء ما يعادلها بأي عملة قابلة للتحويل أو كلآالف شي عشرة( ILS 10000العطاء بقيمة)دخول 

 يوم من تاريخ الموعد النهائي لتقديم العطاء. 118لمدة  المفعول لصالح سلطة المياه الفلسطينية. وتكون الكفالة سارية

زيارة الموقع واالطالع على الرسومات الالزمه على ارض اجتماع ما قبل العطاء: جميع المقاولين مدعوين للمشاركة في  .5
، حيث أن صباحا 11:00في تمام الساعة  2015 تموز 6التمهيدي يوم الثالثاء الموافق الواقع وحضور االجتماع 

 بعد زيارة الموقع مباشره  -اإلجتماع التمهيدي سيعقد في مقر سلطة المياه قاعة االجتماعات 

على العنوان الموضح أدناه في تمام أو قبل الساعة لى لجنة العطاءات في سلطة المياه الفلسطينيه ايجب تقديم العطاءات  .6
، وسيتم رفض أي عطاء يصل بعد هذا الموعد،  2015 تموز 22الموافق    االربعاء( يوم ظهرًا )توقيت محلي 12:00

 2015  تموز 22افق المو  االربعاء( يوم )سيتم فتح المظاريف في جلسة علنية في نفس الموعد

 

 العنوان: سلطة المياه الفلسطينية
بالقرب من سلطة الطاقه -االرسال -البيره  

022987336فاكس    022987665تلفون   
 

 سلطة المياه الفلسطينيه

رسو عليه العطاءيحظه: رسوم اعالنات الصحف على من مال    
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