دولة فلسطين
و ازرة االشغال العامة واالسكان
دائرة العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية

دعوة لتقديم ابداء اهتمام
خدمات استشارية  -اختيار شركات
رقم الدعوة PWA/MoFP/2018/011-CTD :
اسم الدعوة  :إبداء إهتمام لتقديم خدمات استشارية (تصميم وإعداد وثائق عطاء) لشبكات الصرف الصحي
الداخلية والخطوط الناقلة ومحطات الضخ لمشروع الصرف الصحي جنوب محافظة القدس وشرق محافظة
بيت لحم
الجهةة الداعيةةة :دائر الاطاءرت اللاطز ة ور للجر لاطخور لاطزالطر لن ررملاطلررتيل للازرقلاطرحجوررقلاطز ررل للءر
اطاءت الللإنتطروت
نوع المناقصة:اطزيتقصتللاطريتف و لاطزنلو لزعلاطرحجوقلاطز ل ل
صاحب العمل والجهة المستفيدة:ل لء لاطزوتهلاطفل ءويو
التمويل:زلا ي لاطءلا ئلطصتطحل لء لاطزوتهلاطفل ءويو

ل

ردعللدائ الاطاءت اللاطز ة و لاطزةترمللاطشر ةتللاس رشرت و لاطزنلور لاطزصريف لطردبليلتلر لاطزويد رو لزةتررمل
لشر ةتلل جيد ررو لا رشررت و لراصر لزوررتهللزخررت لللريءلر لعلووررتلاطزاررتوو للاطشر لءللاطزد خر لاديررتهلاطرلررد ل
لا لضو لطازقلاطرحجوقلاطز ل لطألعزتقلاطزءللل ،لل ور لعزقلقتئز لزارص اللزتلسلو ودلع ل ر لز لاطزةترمل
لاطش ر ةتللاس رشررت و لاطز جل ر للبطررالن ررمللقررتيل لاطاءررت اللاطفل ررءوي للي ررت لاطش ر ا لاطفل ررءوي للاطاررت للل
(.)2014ل
 .1ا لرةل لش ة لا رشت و لجيد و لزراصص لف لاطزوتهللزوتهلاطص فلاطصن للر لرصيوفوتلةراص ل
زوتهللص فلصن لف ليلتل لاطزويد و لف لاط يلاللاطازسلاساو ال(2012لفزتلفل )للرازقلف ل
اطزختقل لا لعلىلاطز رلبلاطزنل لاللاطدلط ل .ل
 .2لأ لوةل لطلش ة ل خقلزلث للتطال الاط تلل لف لريفوبلاعزتقلزشتلو للف ليفسلاطزختقل،للوشر ءلأ ل
رةل لقدلأيخ للليخت لزش لعلزشتلهلف ليفسلاطزختقلعلىلاألققلف لاط يلاللاطاش لاطزتضو ل
(رصتزو للشلةتللاطص فلاطصن للزنءتللاطضخلللاعدادللثتئ لاطاءت )ل،للوشر ءلا لسلولقل
زخزلعللاءلاقلاطشلةتللاطر لر لرصزوزوتلسلرلقللع ل30لة لءلط لرشزقلاطشلةتلللاطاءلءلاطيتقل ل
لسلرشزقلاطلصالللاطزي طو )ل.
 .3لرلاف لاطزوت اللاطزيت ل للو لاطزل فو للاطلد العلىلرشةوقلف و لزرةتزقلز لاطال ا للاطزارصو ل
ز لبلللاطال الللاطزوت اللاطزيت ل للزتلوضز لريفوبلةتف لاسعزتقلاطزءللل للةفت الللتطفر الاط زيو ل
اطزنددال.
 .4ف لنتقلعد لرلف لرصتزو لطزنءتللضخلاطص فلاطصن ،لوزة لاعرلت لرصتزو لزنءتللضخلاطزوتهل
زشت وعلزشتلو ،للويزتلط لور لاعرلت لرصتزو لشلةتللاطزوتهللز لاطزشت وعلاطزشتلو ،للوزة لاعرلت جتل
زو اللاضتفو
 .5وخل لطلزةترمللاطش ةتللاس رشت و لاسئرالفلزعلش ةتللاا بلزصيف للليفسلاطزختقلاطزءللمل
لاطيخت للرا و لبطاللتطلثتئ لاطداعز
طرا و لز جالرو لل وتدالف
. .6لوخل لطلش ةتلللاطزةترملاس راتي للال ا للزارصو لز لات جلاطزةرمللزتلسلو ودلع ل%50لل
ز لاطال ا لاس ت وو لاطزءلللو للطريفوبلاسعزتقللطضزت لاي خت لف و لاطازقل.

 .7وخملعلىلاطش ةتللاطزرلدز لاسئرالفلزعلزةرملز تن لز ا لاللز ت لز ا لورلف لطدو لاطال ال
اطزءللل للزشت وعلزشتلو ،للوفضقلزش لعلص فلصن للاندلعلىلاسققلاالقلاط يلاللاطاز ل
اطزتضو ،للوزة لطلزةرملاللاطز ت لاطزشت ة لف لاةث لز لعءت .
 .8ون لطدائ الاطاءت اللاطز ة و لاطغت لإلدا لاإلجرزت لاللرحخولهلدل لالدا لاس لتمللدل لالالغلل
اطزةترمللاطش ةتللاطزشت ة لفوهل.
طلزايوو للتطزشت ة لف لإلدا لاإلجرزت لو خىلردلو لا للل ق لدعلالإلدا لاإلجرزت لعلىلاطزغلفلاطات خ ل:
إبداء إهتمام لتقديم خدمات استشارية (تصميم وإعداد وثائق عطاء) لشبكات الصرف الصحي الداخلية
والخطوط الناقلة ومحطات الضخ لمشروع الصرف الصحي جنوب محافظة القدس وشرق محافظة بيت لحم
رقم الدعوة PWA/MoFP/2018/011-CTD :
اخر موعد لتسليم العروض
هو يوم األربعاء الموافق  2018 \02\28حتى الساعة الثانية عشةرة ظهةرا ،ع علمةا بانة لة يةتم النظةر فةي
اي عرض يتم تسليم بعد هذا التاريخ والوقت المحددي .

يجب تقديم عروض إبداء االهتمام بشكل مكتوب على العنوان ( )2ادناه (بشكل شخصي او بالبريد او بااليميل)
ليس بعد الساعة  12:00ظه ار بالتوقيت المحلي من يوم األربعاء الموافق  28شباط 2018
 .1العناوين المشار اليها اعاله هي كما يلي:
العنوان رقم  :1لمزيد من المعلومات

العنوان رقم  :2لتسليم ابداء االهتمام

سلطة المياه الفلسطينية

دائرة العطاءات المركزية -و ازرة االشغال العامة

شارع االرسال ،المصايف  ،رام اهلل

واالسكان

عناية :المهندس عادل ياسين

المدير العام

مدير دائرة الصرف الصحي

ام الشرايط -دوار االمين -مبنى و ازرة االشغال،

االدارة العامة للتخطيط

الطابق الثاني ،شقة رقم 9

هاتف +970 2 2987665

البيرة ،دولة فلسطين

الضفة الغربية  ،فلسطين

فاكس +970 2 2987333

نقال0597915850 :
ايميلadel_pwa@yahoo.com:
موقع الكترونيwww.pwa.ps :

عناية :المهندس سعيد ابو زيد

هاتف+ 970 22950559 :
فاكس+ 970 22988582 :
نقـ ـ ـال+970 592979098 :

امييل

ctd@mpwh.pna.ps

.

وصف االعمال المطلوبة:
ل
 .1المنطقة المستهدفة:
زيتء لخيلملزنتف لاطلدسللاطر لرض لالللدوسللاطاو و للاط عو للاط لان الاطش قو للع مل
اطخوتطو للزيءل لش لزنتف للوللطن ل(اطالودو ،لدا لصال )....
 .2المساحة:

ل ولل لاطزةرملاللاطش ة لاطزفباللتطلوت للةتف لاسعزتقلاطز تنو لاطزءللل لطريفوبلاسعزتقللت رادا ل
اخو الاطز تن لاطزيت ل للعزقلاطزاءءتللاطز تنو لاطال ز للزتلوصقلاطىل170لة لءلط
 .3التصاميم:
ريفوبللرصتزو لاي ز للاطص فلاطصن لاطداالو لف لالللدوسل،لاطاو وهللاط عوو لللورلقعلا لر ودل
اءلاقلشلةتللاطص فلاطصن لع ل170لة للتسضتف لاطىلرصتزو لاطاءلءلاطيتقل لطزنء لزاتطخ ل
طزوتهلاطص فلاطصن لط لور لرندودلزلقاوتللاد.ل وشزقلاطرصزو لاوضتللاضلزنءتللاطضخلطزوتهل
اطص فلاطصن لف لاطزيتء لاطر لسلوزة ل لءوتللتطاءلءلاسي وتلو .ل وةل لي ت لاطص فلاطصن ل
اطزلر للجللاطي ت لاطزيفصقلنوثلط لوشزقلزوتهلاسزءت
 .4تجهيز وثائق العطاء:
للللللرخوو لثتئ لاطاءت لطةتف لاسعزتقلاطزءللل لز لرنضو لة ا للش لءلاطاءت للخدالقلاطةزوتلل
لاط لزتللللللللاطزاءءتللاطزءللل لللزلوتسل لزيت مللاطزلاصفتللاطفيو لطريفوبلاسعزتقلن مل
اطزلاصفتللاطفل ءويو لاطزارزدا.

