
 

 

                                                                              

 

 دولة فلسطين
 وزارة االشغال العامة واالسكان

 دائرة العطاءات المركزية
 لصالح سلطة المياه الفلسطينية                          

 29:121/12/2015 ) (دعوة لتقديم عطاء
 عين سينيا جفنا/مجاري مشروع 

 فن  )المقاولين المحليين المصننفين لندل لةننة التصننيو الوطنينة تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين .1
مةناي  مشنيو    لتنفين  فن  ماناييو مقلقنة التقند  بعطناتات   ( الن فنععل  يابعن  ديةنة مةناي  الو  ميناهال  مةال
  يا  اهلل والبييه محافاة – عين سينيا الميحل  الثاني ةفنا/

: تلفنون وحند  العطناتاض  سنلطة الميناه الفلسنطيني يمكن للمقاولين المعنيين الحصنول علن  معلومناض اينافية منن  .2
 ا يا )حسب التوقيض المحل ( 14:00صباحا وحت   9:00من الساعة  022987336فاكس  ،022987665

من دائي  العطناتاض ( و لك 2015 /12 /08الموافق  الثالثاء إبتداًء من يوميمكن الحصول عل  وثائق العطات) .3
مئتننين شننيك) ) 250 مقابننل يسننو  العطننات مينني المسننتيد  لكننل نسنن ة بقيمننةفنن  العنننوان المويننه  دننناه  الميكزيننة

( فن  219000/79) حسناب سنلطة الميناه الفلسنطينية يقن ، وتكون طييقة الدفع باإليدا  ال  فقط (و مسين شيك)
 يا  اهلل  – فلسطين المحدودبنك 

 12:00فنن  العنننوان المويننه  دننناه فنن  تمننا   و قبننل السنناعة  فنن  دائنني  العطنناتاض الميكزيننةيةننب تقنندي  العطنناتاض  .4
وسنيت  يفنأ    عطنات يصنل بعند هن ا الموعند،   2015 اولكيانون  21الموافيق  االثنيينيوم  ا يًا)توقيض محل ( 

ميفقة بتعمين د نول  يو  من تاييخ تسلي  العطات ويةب ان تكون 90صالحة لمد   ويةب  ن تكون ةميع العطاتاض
فنن  يننو  فننته   و مايعادل ننا بننع  عملننة قابلننة للتحويننلالننو شننيكل (  وايبعننون) مسننة  شننيكل 45000 العطننات بقيمننة

يننو  مننن تنناييخ الموعنند الن ننائ   118لمنند   المفعننول وتكننون الكفالننة سننايية ، لصنناله سننلطة المينناه الفلسننطينية.العطننات
يوم  االثنين  لتقدي  العطات ، سيت  فته المااييو بحيوي مقدم  العطاتاض اليامبين ف  الحيوي ف  نفس الموعد

  2015كانون اول  21الموافق 
 االثنييينواالةتمننا  التم ينند  يننو   ةميننع المقنناولين منندعوين للمشننايكة فنن  الةولننة الميدانيننة العطننات إةتمننا  مننا قبننل  .5

 الةولنة بعندسنيعقد اإلةتمنا  التم يند   ان ، حين صيبااا 10:00السناعة  تمنا  فن  2015 كانون اول 14 الموافق
حينن  يعمننل  ،للبندت فنن  الةولننة الميدانينة المةلننسسننيت  االنطن)ق مننن   ينن  ،مةلنس قننيو  عننين سنينيافنن   الميدانينة

 المقاولين عل  تعمين مواص)ت  .
   المركزية:عنوان دائرة العطاءات 
 دائي  العطاتاض الميكزية

 9الطابق الثان  شقة يق   – سابقا مبان  وزاي  االشقال العامة واالسكان
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 عليه العطاء مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو

    شيكل كما وردت في اعالن االمس 25000شيكل وليس  45000كفالة دخول العطاء           

 دائي  العطاتاض الميكزية


