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 دولة فلسطين

 هسلطة المياه الفلسطيني

 PWA/MoFP/2017-05:  المناقصهرقم 

 مناقصة عامة محلية

 خط تصريف مياه االمطار في مخيم عايده/ محافظة بيت لحم :  المشروعاسم 

بعطياآتتم  المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في  مجياا الميياا والمجيالت التقيد   تدعو سلطة المياه الفلسطينيه .1

 ف  مظاليف مغلقة لتوليد وتنفيذ األعماا المطلوبة ف  العطاآ.

، 022987665على تلفون  سلطة المياا الفلسطينية / وحدة العطاآتتمعلومات إضافية من  يمكن الحصول على أية .2

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

 المناقصي االطيع  و الحصيوا عليى وقيا    المناقصي  كن لليلاببين في  المريالكة في   يذايم: المناقصهالحصول على وثائق  .3

 االلبعياآمقابا بلج فلسطين. وذلي  اعتبيالا مين ييو   –المصايف  –ف  البيلة  –من سلطة المياا الفلسطيني  )الطاب  السادس( 

ريييكا لكيا مناقصيية ييود  فيي  بنيي   200مية مقابييا لسي  بيييل مسييتلد بقيخييعا اوقيات الييدوا  اللسيم   26/07/2017الموافي  

عليى ان ييت  .   (219000/79)سيلطة الميياا الفلسيطينية عليى حسياا لقي   –فلسطين المحيدود لحسياا اييلادات وةالة الماليية 

 ابلاة رمادة تصنيف سالية المفعوا وصادلة عن لجنة التصنيف الوطنية عند رلاآ الوقا  .

الساعة  التجمع، ويكون 02/08/2017المواف   االلبعاآستنظ  ةيالة ميدانية للموقع يو    : زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي .4

 .عايدا مقل اللجن  الرعبي  ف  مخي الحادية عرلة صباحا 

سلطة المياا  لصالح ( ريكا 5,000بقيمة)( المناقصة كفالة) تأمينمناقص  كا مع  يلف  أن يجا: المناقصهكفالة دخول   .5

 المظاليف فتح تاليخ من يوما 90 لمدة صالحة العلوض تكون ويجا ان.  المناقص  بيانات جدوا ف  ولد كما الفلسطينية

على  (13/12/2017 حتىيوما بعد تاليخ التقدي  /  120يوما بعد انتماآ صعحية العلوض ) 30والكفاالت صالحة لمدة 

 االقا.

ولقميي  فيي  سييلطة المييياا  المناقصيي   ومكتييوا علييي  اسيي  : يييت  تسييلي  العييلوض فيي  ظييلف مغليي  ومختييو تسللليم وفللتع ال للرو  .6

مقابييا بييلج فلسييطين، فيي  موعييد اقصيياا السيياعة  -المصييايف –فيي  البيييلة  –وحييدة العطيياآات ) الطيياب  السييادس(  -الفلسييطيني 
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   ، وسييوف ييت  فييتح العييلوض في  جلسيية علنييية في  نفييس الموعييد 14/08/2017الموافيي   االقنيين ميين يييو  ظميلاعرييلة  القانيي 

 والمكان.

  عنوان تسليم وفتع ال رو :. 7

 مبنى سلطة المياا الفلسطيني           

 مقابا بلج فلسطين  – كماا ناصلريال   -لا  اهلل/ المصايف          

 022987336،،، فاكس:    022987665تلفون:           

 المناقص .معحظة: لسو  االععن على من يلسو علي  

طينيهسلطة المياه الفلس  
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