
 

 منــاقــصـة محــليــة
   PWA/MoFP/2018/071-CTD:  المناقصهرقم 

 وعدادات مياه الكترونيه مضخات وماتورات ولوحات كهربائيه توريد وتركيب اسم العطاء :
 

الةماافمدددددكه الا  ودددددال    لعطدددددالمر الة المدددددن الةصدددددا لمل الةادددددف مل لددددد   لافدددددن التادددددفم  ال طفمدددددن  ددددد  ةادددددا   ائددددد   اتددددد     .1
 التص م وعطالمت م    ةظا م  ةغلصن لت  م   تف مذ األ ةا  الةطل ون    العطال. الا   ةماافمك )  ان ثافمن  أ لى(

ه   ااس 022987665 لى تل  ل  مفمن /  ح   العطالمرسلطن الةماه ال لسطمةال الحا    لى  من ةعل ةار إضا من ةل  .2
 ظ  ا. 14:00اواحا  حتى السا ن  9:00ةل السا ن  022987336

الحا    لى  ثائق العطال: مةادل للد ايومل  د  الةكدا ان  د  لدذا العطدال ااطدصو   الحاد    لدى  ثدائق العطدال ةدل  ائد    .3
  ا  ااةدمل.  ذلدك  –ام الكد امط  – د  الومد    –ن  ااساال  )الطداوق الثداف ( العطالار الة المن    ةوفى  لا   ااكغا  العاة

 ةصاودد خددص  ا تددار الدد  ام ال سددة   2018//2907الة ا ددق  األحدد  حتددى مدد م  11/07/2018 الة ا ددق اا وعددالمدد م  ا توددا ا ةددل
سدلطن الةمداه  – ا ار  لا   الةالمدن كدما  لاد  ةفاتادن مد  و  د  وفدك  لسدطمل الةحد    لحسدا  امد 500 سم يم  ةست   وصمةن 

 لى ال متم اود ال كد ا   تادفم  سدا من الة عد    ادا     دل لافدن التادفم  .   (219000/79) لى حسا   تم  ال لسطمفمن
 ال طفمن  ف  ك ال ال ثائق.

 ماددد ل االتصدددال ه 30/07/2018الة ا دددق  اإلثفدددمل مددد مااتةددداو تة مددد   للةصدددا لمل فظم الة تدددا  اااتةددداو التة مددد   :  سدددم لمدددا   .4
ه  سدددمتم  صددد  ااتةددداو تة مددد   اسدددتصوا    ائددد   ةمددداه الضددد   الغ ومددد  –تا دددن اااتةا دددار ادددواحا  ددد   الحا مدددن  كددد  السدددا ن 

  19/08/2018است سا ار اإلستكا ممل    ف س الةاال  لى ال ما ل مخ  ة    استصوا  ااست سا ار م م األح  الة ا ق 

سلطن الةماه  لاالح كما ال    70,000  وصمةن( الةفاتان ا الن) ا   طال وتأةمل م  ق  ل ما ا الن  خ   العطال:   .5
 الةظا م   تح تا مخ ةل م ةا 90 لة   االحن الع  ض تا ل  ما  ال.  العطال ومافار ا           اةا ال لسطمفمن

 .(تا مخ التص مم  ةلم ةا  120م ةا وع  افت ال اصحمن الع  ض ) 30 الا اار االحن لة   

تسددلمم   ددتح العدد  ض: مددتم تسددلمم العدد  ض  دد  ظدد   ةغلددق  ةختدد م  ةاتدد    لمدد  اسددم العطددال   تةدد   دد   ائدد   العطددالار  .6
  ا  ااةدمله  د  ة  د  اتاداه  -ام الكد امط – د  الومد    –الة المن    ةوفى  لا   ااكغا  العاةن  ااسداال ) الطداوق الثداف ( 

م ه  سدد   مددتم  ددتح العدد  ض  دد  السددن  لفمددن  دد  ف ددس  27/08/2018الة ا ددق  اإلثفددملةددل مدد م  ظ دد ا  كدد   الثافمددنالسددا ن 
 الة     الةاال.

 العف ال:  ائ   العطالار الة المن. 8

  لا   ااكغا  العاةن  ااساال          
 الض ن الغ ومن –ام الك امط /   ا  ااةمل / الوم             
  2988582 2 97+ههه  ااس:    0097022950559تل  ل:           

 .مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء

  دائرة العطاءات المركزية 
 
 
 
 

 دولة فلسطين 
 وزارة االشغال العامة واالسكان

 دائرة العطاءات المركزية
 سلطة المياه الفلسطينيةلصالح 

 

 


