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 دولة فلسطين

 سلطة المياه الفلسطينية

 : PWA WORKS 6/2016رقم دعوة لتقديم عطاء

 انشاء خزان مياه قرية برطعه الشرقية/ محافظة جنين

)لميلل ومام لميلطالام لميفل سام ملدن ما ل  لمتفل ان لموة ال   لا يال    لميال ا و  تدعو سلطة  لميال ا لمسطسلةا ا  لميلل ومام لميل  طام .1
 لبعللف  لل(عطلى لمللل لمتلللدت بعةلل ظلتيت  للا يللل  ان يشطللل  مت ساللا  ييلل ور  ل يلل ظ لللقلم يالل ا   الل  ب ةعللف لميلل  ا   لميالل  د د الل   

 يل  ل  ا ام

،  022987665: ايكللم مطيللل ومام لميع اللام لملفللو  عطللل يعطويلل س لةلل  ا  يللم سللطة  لميالل ا لمسطسللةا اف ولللد  لمعةلل ظلس  تطسللوم .2
 لي ل )لسب لمتو اس لميلطاى 14:00  ولتل فب ل 9:00يم لمس ع   022987336فاكس

ى وامل  يلم وللد  لمعةل ظلس  لا لمع لولم 2016 /07/   20االربعواء  الموافو   إبتداًء من يوومايكم لملفو  عطل وث ئق لمعةل ظ) .3
إلالدلر لملل ، وتكوم ة ال  لملد   ب  لة ىياكال )يئت  ياك  200لميوةح أد  ا يل ب   سوت لمعة ظ غا  لميست د  مك   سل  بلاي  

  لت لهلل  – ب    طسةام لميلدودى  ا 219000/79رقم )لس ب سطة  لميا ا لمسطسةا ا  

لي ًل)تو اللس  12:00االلب تلللدات لمعةلل ظلس  للا سللطة  لميالل ا  ولللد  لمعةلل ظلس  للا لمع للولم لميوةللح أد لل ا  للا تيلل ت أو  بلل  لمسلل ع   .4
ةلل ظ افلل  بعللد  للال لميوعللد،  وااللب أم تكللوم ايالل  لمعةلل ظلس وسللاتت   لل  أد ع 2016اب  08يوووم  االينووين   الموافوو  يلطللاى 

)ثالثلوم لملن يلاك  ى أو  30000الوت يلم تل  اس تسلطات لمعةل ظ واالب لم تكلوم ي  لل  بتل(يام دللو  لمعةل ظ بلايل   90ف مل  ميد  
الوت  118ميلد   لميسعلو  ، مف مح سطة  لميا ا لمسطسلةا ا . وتكلوم لمكس مل  سل  ا  ا اوت  تح لمعة ظ ي اع دمي  ب(د عيط    بط  مطتلوا 

يووم يم ت  اس لميوعد لم ي ئا متلدات لمعة ظ، ساتت  تح لميل  ان بلةلو  يللديا لمعةل ظلس لمل لغبام  لا لملةلو   لا  سل  لميوعلد 
  2016اب  08االربعاء المواف   

  27االربعوواء   الموافوو   دعوام مطييلل  ك   للا لماوملل  لميادل الل  وللاتيلل ر لمتيياللدد اللوت إاتيلل ر يلل   بلل  لمعةلل ظ  ايالل  لميللل ومام يلل .5
و  ،، لاث لم لإلاتي ر لمتييادد ساعلد بعد لماوم  لميادل ا   لا بطدال  ب ةعلف لميل  ا صباحا  10:00 ا تي ت لمس ع   2016تموز 

   لميل ومام عطل ت(يام يولفالتيت.ساتت لل ةالق يم لمبطدا  مطبدظ  ا لماوم  لميادل ا ، و اعي
 عنوان تقديم العطاءات :

 ولد  لمعة ظلس   لمة بق لمس د  -سطة  لميا ا

 ي  ر بشدلد-لا لميف ان

 لمةس  لمش با  – لت لهلل

 +970 2 2987336+        ك   970 2 2987665  تن  

 مالحظة: رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء
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