دولـــــــة فـلـسـطـيــن

State of Palestine

سـلطة الميـاه الفلسطينيـة

Palestinian Water Authority

دولة فلسطين
سلطة المياه الفلسطينية
دعوة لتقديم عطاء رقمPWA – WORKS 1/2016 :
مشروع خط صرف صحي معسكر االمن الوطني  /محافظة سلفييت
تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المؤهلين (المقاولين المحليين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه و المجاري درجة رابعه

فأعلى) الى التقدم بعطاءاتهم في مظاريف مغلقة لتنفيذ مشروع خط صرف صحي معسكر االمن الوطني\محافظة سلفيت
 .1يمك ن ننن ل لمق ن نناولين المعني ن ننين الحص ن ننول عل ن ننى معلوم ن ننات اط ن ننافية م ن ننن س ن ننلطة المي ن نناه الفلس ن ننطينيه وح ن نند العط ن نناءات تلف ن ننون،022987665 :
فاكس 022987336من الساعة 9:00صباحا وحتى  14:00ظه ار (حسب التوقيت المحلي)
 .2يمكن الحصول علنى وانا ا العطناء(إبتدداء مدن يدوم االربعداء الموافد  )2016 /04 /20وذلن منن وحند العطناءات فني سنلطة الميناه الفلسنطينية
فنني العن نوان الموطننه مدننناه مقابننل رسننوم العطنناء كيننر المسننترد لكننل نسننخة بقيمننة مننا تي ( ) 200شننيكل فقننط ،وتكننون طريقننة النندفد باايننداع الننى
حساب سلطة المياه الفلسطينية رقم ( )219000/79في بن فلسطين المحدود – رام اهلل
 .3يجب تقديم العطناءات فني وحند العطناءات فني العننوان الموطنه مدنناه فني تمنام مو قبنل السناعة  12:00ظه اًر(توقينت محلني) يدوم االربعداء الموافد
 11ايددار  2016وسنيتم رفنني مي عطنناء يصنل بعنند هننذا الموعند ،ويجننب من تكننون جميند العطنناءات صننالحة لمند  90يننوم مننن تناريي تسننليم العطنناء
ويجب ان تكون مرفقة بتأمين دخول العطاء بقيمة (عشر االف  10000شيكل مو مايعادلها بأي عملة قابلة للتحويل فني ينوم فنته العطناء ،لصناله
سننلطة المينناه الفلسننطينية .وتكننون الكفالننة سننارية المفعننول لمنند  118يننوم مننن تنناريي الموعنند النهننا ي لتقننديم العطنناء  ،سننيتم فننته المظنناريف بحطننور
مقدمي العطاءات الراكبين في الحطور في نفس الموعد يوم االربعاء المواف  11ايار 2016
 .4إجتماع ما قبل العطاء
جمينند المقنناولين منندعوين للمشنناركة فنني الجولننة الميدانيننة واالجتمنناع التمهينندي يننوم االربعدداء الموافد  27نيسددان  2016فنني تمننام السنناعة 10:00
صباحا ،حيث ان ااجتمناع التمهيندي سنيعقد بعند الجولنة الميدانينة فني بلدينة سنلفيت ،حينث سنيتم االنطنما منن البلدينة للبندء فني الجولنة الميدانينة،
حيث يعمل المقاولين على تأمين مواصمتهم.
عنوان تقديم العطاءات  :سلطة المياه الفلسطينية:
وحد العطاءات -الطابا السادس
حي المصايف-شارع االرسال
رام اهلل– الطفة الغربية
هاتف +970 2 2987665

فاكس +970 2 2987336

ممحظة رسوم االعمن على من يرسو عليه العطاء

Gaza Tel: 08 282 7520, Fax: 08 282 2697
Email: pwa@pwa.ps

Ramallah Tel: 02 2987665, Fax: 02 2987336
Website: www.pwa.ps

