
 

 

                                                                              

 

 دولة فلسطين
 وزارة االشغال العامة واالسكان

 دائرة العطاءات المركزية
 لصالح سلطة المياه الفلسطينية                          

  29:138/12/2015:دعوة لتقديم عطاء

  قرية عراق بورين/ محافظة نابلس  مياه انشاء شبكةمشروع 

 فن  )المقاولين المحليين المصننفين لندل لةننة التصننيو الوطنينة تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين .1
 انشنناممشنن و    لتنفينن  فنن  مرننا يو م لقننة التقنندب بعطننامات ب ( النن فننلعل   ابعنن  د ةننة مةننا   الو  مينناهال  مةننا 

  نابلس محافرة –بو ين ع اق/شبكة مياه 
: تلفنون وحند  العطناماض  سنلطة الميناه الفلسنطيني يمكن للمقاولين المعنيين الحصنو  علن  معلومناض اينافية منن  .2

 ر  ا )حسب التوقيض المحل ( 14:00صباحا وحت   9:00من الساعة  022987336فاكس  ،022987665
من دائ   العطاماض ( و لك 2015 /12 /23الموافق  االربعاء إبتداًء من يوميمكن الحصو  عل  وثائق العطام) .3

مئتننين شننيك) ) 250 مقابنن   سننوب العطننام مينن  المسننت د  لكنن  نسنن ة بقيمننةفنن  العنننوان المويننه  دننناه  الم كزيننة
( فن  219000/79) حسناب سنلطة الميناه الفلسنطينية  قنب، وتكون ط يقة الدفع باإليدا  ال  فقط (و مسين شيك)
  اب اهلل  – المحدودبنك فلسطين 

 12:00فنن  العنننوان المويننه  دننناه فنن  تمنناب  و قبنن  السنناعة  فنن  دائنن   العطنناماض الم كزيننةيةننب تقننديب العطنناماض  .4
وسيتب  فض    عطنام يصن  بعند هن ا الموعند،   2016 ثانيكانون  13الموافق  االربعاءيوم  ر  ًا)توقيض محل ( 

م فقة بتلمين د نو   يوب من تا يخ تسليب العطام ويةب ان تكون 90صالحة لمد   ويةب  ن تكون ةميع العطاماض
، فن  ينوب فنته العطنام  و مايعادل نا بنل  عملنة قابلنة للتحوين (  عش  النو دوال  ث)ثة) دوال  13000 العطام بقيمة

يننوب مننن تننا يخ الموعنند الن ننائ  لتقننديب  118لمنند   المفعننو  وتكننون الكفالننة سننا ية لصنناله سننلطة المينناه الفلسننطينية.
 االربعوواءيوووم  العطننام ، سننيتب فننته المرننا يو بحيننو  مقنندم  العطنناماض النن امبين فنن  الحيننو  فنن  نفننس الموعنند

  2016 ثانيكانون  13الموافق 
 االثنوويند  يننوب واالةتمننا  التم ينن ةميننع المقنناولين منندعوين للمشننا كة فنن  الةولننة الميدانيننة العطننام إةتمننا  مننا قبنن   .5

 الةولنة بعندسنيعقد اإلةتمنا  التم يند   ان ، حين صوباحا 10:00الساعة  تماب ف  2016 ثانيكانون  04 الموافق
حين  يعمن   ،للبندم فن  الةولنة الميدانينة المةلنسسنيتب االنطن)ق منن  حين  ،ع اق بنو ينمةلس ق و  ف   الميدانية

 المقاولين عل  تلمين مواص)ت ب.
   المركزية:عنوان دائرة العطاءات 
 دائ   العطاماض الم كزية
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