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 دولة فلسطين

 سلطة المياه الفلسطينية                                               

 PWA WORKS 2/2016دعوة لتقديم عطاء رقم :

 تابا/ عزونتوريد وتركيب مضخات مياه / جنين/ اك

( الى التقدم انيككالكترو مي)المقاولين المحليين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال   تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين
 عزونكيب مضخات مياه في جنين/ اكتابا /توريد وتر بعطاءاتهم في مظاريف مغلقة لتنفيذ  مشروع 

،  022987665: ن الحصننننننول علنننننى معلومنننننات اضننننننافية منننننن سنننننلطة الميننننناه الفلسننننننطيني  وحننننند  العطننننناءات  تلفننننننونيمكنننننن للمقننننناولين المعنيننننني .1
 ظهرا )حسب التوقيت المحلي( 14:00صباحا وحتى  9:00من الساعة  022987336فاكس

فنني سنلطة المينناه الفلسننطينية  منن وحنند  العطناءات ( وذلننك 2016 /04/ 25الموافدد   االثندين إبتددداءم مددن يددوميمكنن الحصننول علنى و نناطا العطناء) .2
، وتكون طريقنة الندفب بادينداع النى حسناب فقط ( شيكل 100) ماطةفي العنوان الموضح أدناه مقابل رسوم العطاء غير المسترد  لكل نسخة بقيمة 

 رام اهلل  – بنك فلسطين المحدود( في 219000/79)سلطة المياه الفلسطينية رقم 

الموافدد   االثنددينيددوم  ظهرًا)توقيننت محلنني(  12:00فنني العنننوان الموضنح أدننناه فني تمننام أو قبننل السناعة لعطناءات ا وحنند فنني يجنب تقننديم العطناءات  .3
مننن تناريس تسننليم العطنناء  يننوم 90وسنيتم رفنني أط عطنناء يصنل بعنند هننذا الموعند،  ويجننب أن تكننون جمينب العطنناءات صننالحة لمند   2016 ايددار 16

، لصنالح فني ينوم فنتح العطناء أو مايعادلها بأط عملة قابلة للتحويل شيكل 10000  ()عشر  االف ويجب ان تكون مرفقة بتأمين دخول العطاء بقيمة
سننيتم فننتح المظنناريف بحضننور  يننوم مننن تنناريس الموعنند النهنناطي لتقننديم العطنناء ، 118لمنند   المفعننول سننلطة المينناه الفلسننطينية. وتكننون الكفالننة سننارية

 2016 ايار 16المواف   االثنينيوم مقدمي العطاءات الراغبين في الحضور في نفس الموعد 

 إجتماع ما قبل العطاء  .4

 ين  سننيتم ح ،،صددبا ا 11:00فنني تمنام السناعة  2016 ايدار 4الموافد   االربعدداءجمينب المقناولين مندعوين للمشنناركة فني االجتمناع التمهينندط ينوم 
 مقر داطر  مياه الضف  الغربي / قاعة االجتماعات. رام اهلل/ االجتماع التمهيدط فيعقد 

 :   سلطة المياه الفلسطينية تقديم العطاءات عنوان

 الطابا السادس -وحد  العطاءات

 شارع االرسال-حي المصايف

 الضفة الغربية –رام اهلل

 +970 2 2987336+      فاكس  970 2 2987665هاتف  

 رسوم االعالن على من يرسو علي  العطاء مالحظة 
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