
 

 

 

   PWA/MoFP/2018/048-CTDرقم العطاء : 
 مناقصة عامة محلية

 لحي الرشيد / طولكرم داخلية توزيع مياه شبكة انشاءاسم العطاء : 

لين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والمجاري )درجة رابعة فأععى(  تدعو دائرة العطاءآت المركزية المقاو  .1
 التقدم بعطاءآتهم في مظاريف مغىقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطىوبة في العطاء.

اكس ، وف022987665عى( تىفون  سىطة المياه الفىسطينية / وحدة العطاءآتيمكن الحصول عى( أية معىومات إضافية من  .2
 ظهرا. 14:00صباحا وحت( الساعة  9:00من الساعة  022987336

يمكن لىأراببين فأي المرأاركة فأي اأذا العطأاء ا طأحص و الحصأول عىأ( واأائن العطأاء مأن دائأرة : الحصول على وثائق العطاء .3
دوار ا مأين. وذلأ   –الرأرايط  ام –فأي البيأرة  –العطاءات المركزية في مبن( وزارة ا رغال العامة وا سكان  )الطأابن الاأاني  

مقابأل رسأم بيأر ،  04/06/2018خحل اوقات الدوام الرسأمي وحتأ( ا انأين الموافأن  20/05/2018اعتبارا من األحد الموافن 
سأىطة الميأاه الفىسأطينية  –ريكل لكل مناقصة يودص في بنأ  فىسأطين المحأدود لحسأار ايأرادات وزارة الماليأة  500مسترد بقيمة 

عى( ان يتم ابراز رهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنيأة عنأد .   (219000/79)ار رقم عى( حس
 رراء الواائن.

، ويكأون ا لتقأاء السأأاعة 05/06/2018سأتنظم زيأارة ميدانيأة لىموقأم يأأوم الاحاأاء الموافأن  : زياار  الموقاع واتمتماال التمييااد  .4
وسيتم عقد اجتماص تمهيدي  ستقبال استفسارات المقاولين فأي نفأس المكأان وذلأ  بعأد  بىدية طولكرم ،الحادية عررة صباحا في 

  .11/06/2018الموافن ا انين انتهاء الزيارة الميدانية عى( ان يكون آخر موعد  ستقبال ا ستفسارات يوم 

سىطة المياه  لصالح شيكل 50,000  قيمةب  المناقصة كفالة) كل عطاء بتعمين يرفن أن يجر :كفالة دخول العطاء  .5
 المظاريف فتح تاريخ من يوما 90 لمدة صالحة العروض تكون ويجر ان.  العطاء بيانات جدول في ورد كما الفىسطينية

 عى( ا قل.  يوما بعد تاريخ فتح العطاء 120يوما بعد انتهاء صححية العروض ) 30والكفا ت صالحة لمدة 

يتم تسىيم العروض في ظرف مغىن ومختوم ومكتور عىيه اسم العطاء ورقمه في دائرة العطاءات المركزية في : تسليم وفتح العروض .6
دوار ا مين، في موعد اقصاه الساعة الاانية عررة ظهرا  -ام الررايط –في البيرة  –مبن( وزارة ا رغال العامة وا سكان ) الطابن الااني  

 م ، وسوف يتم فتح العروض في جىسة عىنية في نفس الموعد والمكان. 26/06/2018من يوم  الاحااء الموافن 

 : دائرة العطاءات المركزيةواننااالع. 7

 وزارة ا رغال العامة وا سكان          
 الضفة الغربية –ام الررايط / دوار ا مين / البيرة           
  0097022987890،،، فاكس:    0097022987888تىفون:           

 .مالحظة: رسوم اتعالن على من يرسو عليه العطاء

  دائر  العطاءات المركزية 
 
 

 دولة فلسطين 
 وزار  اتشغال العامة واتسكان
 دائر  العطاءات المركزية

 لصالح سلطة المياه الفلسطينية
 

 



 
 
 


