دولـــــــة فـلـسـطـيــن

State of Palestine

سـلطة الميـاه الفلسطينيـة

Palestinian Water Authority
دولة فلسطين
سلطة المياه الفلسطينيه
رقم المناقصه PWA/MoFP/2017-07 :
مناقصة عامة محلية

اسم المشروع  :خطوط الصرف الصحي في قرى ريف جنوب دورا( ابو العسجا -رابود-ابو الغزالن -كر از وابو العرقان )
 .1تدعو سلطة المياه الفلسطينيه المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والمجاري درجه رابعه فاعلى
التقدم بعطاءآتهم في مظاريف مغلقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطلوبة في العطاء.
 .2يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من سلطة المياه الفلسطينية  /وحدة العطاءآت على تلفون ،022987665
وفاكس  022987336من الساعة  9:00صباحا وحتى الساعة  14:00ظهرا.
 .3الحصول على وثائق المناقصه :يمكن للرراببين فري المرراركة فري رذه المناقصره االطرع و الحصرول علرى وقرا

المناقصره

من سلطة المياه الفلسطينيه (الطاب السادس) – في البيرة – المصايف – مقابل برج فلسطين .وذلر اعتبرا ار مرن يروم االربعراء
المواف المواف  11تررين اول  2017خرعل اوقرات الردوام الرسرمي مقابرل رسرم بيرر مسرترد بقيمرة  200رريكل لكرل مناقصرة
يود في بن فلسطين المحدود لحساب ايرادات و ازرة المالية – سلطة الميراه الفلسرطينية علرى حسراب رقرم ). (219000/79
على ان يتم ابراز رهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية عند رراء الوقا .
 .4زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي  :ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم الخميس المواف  ،2017/10/19ويكون التجمع الساعة
الحادية عررة صباحا في مقر مجلس الخدمات المرتر لريف دو ار .
.5

كفالة دخول المناقصه :يجب أن يرف مع كل مناقصه تأمين (كفالة المناقصة) بقيمة ( )30,000ريكل لصالح سلطة
المياه الفلسطينية كما ورد في جدول بيانات المناقصه  .ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة  90يوما من تاريخ فتح
المظاريف والكفاالت صالحة لمدة  30يوما بعد انتهاء صعحية العروض ( 120يوما بعد تاريخ التقديم  /حتى
) )2018/03/10على االقل.

 .6تسللليم وفللتع العللرو  :يررتم تسررليم العررروض فرري ظرررف مغلر ومخترروم ومكترروب عليرره اسررم المناقصرره ورقمرره فرري سررلطة الميرراه
الفلسطينيه -وحدة العطاءات ( الطاب السادس) – في البيرة – المصايف -مقابل برج فلسطين ،في موعد اقصاه الساعة
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القانيه عررة ظهر ار مرن يروم الخمريس الموافر  2017/11/9م  ،وسروف يرتم فرتح العرروض فري جلسرة علنيرة فري نفرس الموعرد
والمكان
 .8عنوان تسليم وفتع العرو :
مبنى سلطة المياه الفلسطينيه
رام اهلل /المصايف -ررار كمال ناصر – مقابل برج فلسطين
تلفون ،،، 022987665 :فاكس022987336 :
معحظة :رسوم االععن على من يرسو عليه المناقصه.
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