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 دولة فلسطين

 هسلطة المياه الفلسطيني

 PWA/MoFP/2017-06:  المناقصهرقم 

 مناقصة عامة محلية

 / محافظة بيت لحمتنفيذ وصالت الصرف الصحي المنزليه في قرية ارطاس :  المشروعاسم 

 درجه رابعه فاعلى اريالمقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والمج تدعو سلطة المياه الفلسطينيه .1

 التقدم بعطاءآتهم في مظاريف مغلقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطلوبة في العطاء.

، 022987665على تلفون  سلطة المياه الفلسطينية / وحدة العطاءآتمعلومات إضافية من  يمكن الحصول على أية .2

 ظهرا. 14:00صباحا وحتى الساعة  9:00من الساعة  022987336وفاكس 

 المناقصرهاالطرع  و الحصرول علرى وقرا    المناقصره يمكن للرراببين فري المرراركة فري  رذه: المناقصهلحصول على وثائق ا .3

االحرد مقابرل بررف فلسرطين. وذلرت اعتبرارا مرن يروم  –المصرايف  –فري البيررة  –من سلطة المياه الفلسرطينيه االطراب  السرادس  

ررريكل لكرل مناقصررة يرود  فرري بنررت  200مقابررل رسرم بيررر مسررترد بقيمرة ي خررعل اوقرات الرردوام الرسرم 30/07/2017الموافر  

علرى ان يرتم .   (219000/79)سرلطة الميراه الفلسرطينية علرى حسراا رقرم  –فلسطين المحردود لحسراا ايررادات وةارة الماليرة 

 ابراة رهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية عند رراء الوقا  .

الساعة  التجمع، ويكون 03/08/2017المواف   الخميس:  ستنظم ةيارة ميدانية للموقع يوم  موقع واالجتماع التمهيديزيارة ال .4

 مجلس قروي ارطاس/ محافظة بيت لحممقر الحادية عررة صباحا 

سلطة  لصالح   ريكل 30,000ا بقيمة  المناقصة كفالةا تأمينمناقصه كل مع  يرف  أن يجا: المناقصهكفالة دخول   .5

 فتح تاريخ من يوما 90 لمدة صالحة العروض تكون ويجا ان.  المناقصه بيانات جدول في ورد كما المياه الفلسطينية

 حتىيوما بعد تاريخ التقديم /  120يوما بعد انتهاء صعحية العروض ا 30والكفاالت صالحة لمدة  المظاريف

 على االقل.  13/12/2017

ورقمرره فرري سررلطة الميرراه  المناقصررهيم العررروض فرري ظرررف مغلرر  ومخترروم ومكترروا عليرره اسررم : يررتم تسررلتسللليم وفللتع ال للرو  .6

مقابررل برررف فلسررطين، فرري موعررد اقصرراه السرراعة  -المصررايف –فرري البيرررة  –وحرردة العطرراءات ا الطرراب  السررادس   -الفلسررطينيه
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فري جلسررة علنيررة فري نفررس الموعررد م ، وسرروف يرتم فررتح العررروض  14/08/2017الموافرر   االقنرين مررن يرروم ظهرراعررررة  القانيره

 والمكان.

  عنوان تسليم وفتع ال رو :. 7

 مبنى سلطة المياه الفلسطينيه          

 مقابل برف فلسطين  – كمال ناصرررار   -رام اهلل/ المصايف          

 022987336،،، فاكس:    022987665تلفون:           

 المناقصه.معحظة: رسوم االععن على من يرسو عليه 

 سلطة المياه الفلسطينيه
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