
 

 

 

   PWA/MoFP/2018/070-CTDرقم العطاء : 
 مناقصة عامة محلية

 خط مياه ناقل بيت فوريك بيت دجن/ نابلس انشاءاسم العطاء : 

فةععى(   ثالثةةلمصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه والمجاري )درجةة تدعو دائرة العطاءآت المركزية المقاولين ا .1
 التقدم بعطاءآتهم في مظاريف مغىقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطىوبة في العطاء.

، وفاكس 022987665عى( تىفون  سىطة المياه الفىسطينية / وحدة العطاءآتيمكن الحصول عى( أية معىومات إضافية من  .2
 ظهرا. 14:00صباحا وحت( الساعة  9:00من الساعة  022987336

يمكن لىةراببين فةي المرةاركة فةي اةذا العطةاء ا طةحص و الحصةول عىة( وثةائن العطةاء مةن دائةرة : الحصول على وثائق العطاء .3
دوار ا مةين. وذلة   –ايط ام الرةر  –فةي البيةرة  –العطاءات المركزية في مبن( وزارة ا رغال العامة وا سكان  )الطةابن الثةاني  

مقابةةل رسةةم ،  17/07/2018الموافةن  الثحثةةاءخةةحل اوتةةات الةةدوام الرسةمي وحتةة(  04/07/2018الموافةن  ربعةةاءألااعتبةارا مةةن 
سةةةىطة الميةةةاه  –رةةةيكل لكةةةل مناتصةةةة يةةةودص فةةةي بنةةة  فىسةةةطين المحةةةدود لحسةةةا  ايةةةرادات وزارة الماليةةةة  500بيةةةر مسةةةترد بقيمةةةة 
عى( ان يتم ابةراز رةهادة تصةنيف سةارية المفعةول وصةادرة عةن لجنةة التصةنيف .   (219000/79)  رتم الفىسطينية عى( حسا

 الوطنية عند رراء الوثائن.

، ويكةون ا لتقةاء السةاعة 18/07/2018الموافةن  األربعةاءسةتنظم زيةارة ميدانيةة لىموتةم يةوم  : لموقع واالجتماا  التميياد زيارة ا .4
وسيتم عقد اجتماص تمهيةدي  سةتقبال استفسةارات المقةاولين فةي نفةس المكةان وذلة   ، بيت فوري بىدية الحادية عررة صباحا في 

  .23/07/2018الموافن ا ثنين بعد انتهاء الزيارة الميدانية عى( ان يكون آخر موعد  ستقبال ا ستفسارات يوم 

سىطة المياه  لصالح شيكل 90,000  بقيمة  المناتصة كفالة) كل عطاء بتعمين يرفن أن يج  :كفالة دخول العطاء  .5
 المظاريف فتح تاريخ من يوما 90 لمدة صالحة العروض تكون ويج  ان.  العطاء بيانات جدول في ورد كما الفىسطينية

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

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

 م ، وسوف يتم فتح العروض في جىسة عىنية في نفس الموعد والمكان. 05/08/2018الموافن  ا حدمن يوم  

 : دائرة العطاءات المركزيةواننااالع. 7

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

 .مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء

  دائرة العطاءات المركزية 
 
 

 دولة فلسطين 
 وزارة االشغال العامة واالسكان
 دائرة العطاءات المركزية

 لصالح سلطة المياه الفلسطينية
 

 


