السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة األشغال العامة واالسكان
دائرة العطاءات المركزية
لصالح سلطة المياه الفلسطينية

بالتعاون مع الممثلية اليابانية ()RoJ
التاريخ 2019/6/26 :
 .1ترغب سلطة المياة الفلسطينية بتنفيذ مشررع انشرا عصرت

صررص صرمن منهلير

لصرال بلييرة يريمرا

ع الممعل من قبل الممثلية اليابانية (. (RoJ

رقم المشرع PWA/ RoJ /2019/022 - CTD :
 .2تيعع سلطة المياه الفلسطينية المقاعلين المؤهلين عالمصنفين ليى لجنة التصنيص العطنية مجال المياه ع
المجاري يرجة ثالثة فما فعق  ،عالماصلين على شهاية تصنيص سارية المفععل عصايرة عن اللجنة
العطنية لتصنيص المقاعليين الى تقييم عطا اتهم فن مظاريص مغلقة لتنفيذ االعمال الميرجة تم

العقي عفق بنعي العطا المرفق .عفن مال عجعي ائتتص بين اكثر من مقاعل يتعيين تقييم شهاية

هذا

تصنيص لكل شريك على مية.
 .3يمك ررن للر رراغبين بالتق رريم للعط ررا المص ررعل علرررى معلعم ررا

اةر ررافية ع ررن طري ررق م ارسر ررلة س ررلطة المي رراه

الفلس ررطينية م ررن ت رراريخ  28يي ررار  2019م ررن الس رراعة 9:00ص ررباما عمت ررى  13:00ظهر ر ار (مس ررب
التعقي

المملن) على العنعان التالن:

سلطة المياه الفلسطينية
شار كمال ناصر ،المصايص  ،رام اهلل
الةفة الغربية  ،فلسطين

عمية العطا ا

هاتص+970 2 2987665 :
فاكس+970 2 2987336 :
بريد الكتروني pwa@pwa.ps :

 .4يمكررن للر رراغبين ف ررن المش رراركة ف ررن ه ررذا العط ررا االطررت ع المص ررعل عل ررى عث ررائق العطررا م ررن يائر ررة العط ررا ا
المركهيررة فررن مبنررى ع اهرة االشررغال العامررة عاالسرركان (الطررابق الثررانن) – فررن البي ررة – ام الش ررايط – يعار االمررين.
عذلك اعتبا ار من تراريخ  2019/05/28خرتل اعقرا

الريعام الرسرمن  ،مقابرل رسرعم العطرا غيرر المسرترية لكرل

نسخة بقيمة ( NIS 500خمسمائة شيكل) يع ما يعايلها ،عتكعن طريقة اليفع باإليريا الرى مسراب سرلطة الميراه
الفلسطينية رقم( )79/219000فن بنك فلسطين

 .5االجتما التمهييي عالهياره الميياني  :جميع المقاعلين ميععين للمشراركة فرن الجعلرة المييانيرة عاالجتمرا التمهيريي
يعم االربعا

بليية يريما .

المعافق  2019/06/12فن تمام الساعة  11:00صباما ،ميث ان اإلجتما التمهييي سريعقي فرن

علما ان اخر مععي لتستفسا ار هع  ،2019/06/15عاخر مععي للري على االستفسا ار هع . 2019/06/18
 .6يجررب ين يرفررق كررل عطررا بكفالررة يخررعل العطررا بقييمررة ( 70،000شرريكل ) سرربععن الررص شرريكل يع مايعايلهررا بر ي
عملة قابلرة للتمعيرل فرن يرعم فرت العطرا  ،لصرال سرلطة الميراه الفلسرطينية .يجرب ين تصرير كفالرة المناقصرة مرن

بنررك مرررخ

فررن فلسررطين .عيجررب ان تكررعن الكفرراال

صررالمة لمررية  120يعمررا مررن ترراريخ فررت المظرراريص علررى

االقل.
.7

يتم تسليم العرعض فرن ظررص مغلرق عمخترعم عمكترعب علير اسرم العطرا عرقمر فرن يائررة العطرا ا

المركهيرة فرن

مبنى ع اهرة االشغال العامة عاالسكان ( الطابق الثانن) – فن البيرة – ام الشرايط -يعار االمين ،فن مععي اقصاه

الساعة الثانية عشرة ظه ار من يعم االربعا المعافق  2019/06/26م  ،عسرعص يرتم فرت العررعض فرن جلسرة
علنية الساعة الثانية عشرة ظه ار فن نفس المكان.
العنــوان :يائرة العطا ا

المركهية

ع اهرة االشغال العامة عاالسكان
ام الشرايط  /يعار االمين  /البيرة – الةفة الغربية
تلفعن ،،، 00970594277649 :فاكس0097022988582 :
مالحظة :رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.
دائرة العطاءات المركزية

