
 

 

  
 

 طلب تقديم عروض االستشاريين
 )الخدمات االستشارية(

 غزة لمرفق مياه إقليمي . -تقديم خدمات إستشارية لتحويل مصلحة مياه بلديات الساحلالمشروع:  اسم
 

 PWA/AFD/2020/011-CTD:المناقصه  رقم

"( بموجب اتفاقيات تمويل AFD( تمويًلا من الوكالة الفرنسية للتنمية )"PWAتلقت سلطة المياه الفلسطينية سلطة المياه الفلسطينية ). 1
 .العقد هذا المؤهلة بموجب  دفعاتوتعتزم تطبيق جزء من عائدات هذا التمويل على ال CPS 1239الوكالة رقم 

 

تحويل مصلحة مياه بلديات  : جل تقديم العروض للخدمات االستشارية التاليةأمن سلطة المياه الفلسطينية تدعو الشركات االستشارية . 2
ونقل خدمات المياه والصرف الصحي في غزة ، والمنطقة الشمالية ، والمنطقة الوسطى وبلديات غزة لمرفق مياه إقليمي ،  -الساحل

 اه بلديات الساحل.خانيونس إلى مصلحة مي

 

في اللغة االنجليزية من قبل RFP) )العروض تقديم يتم الحصول على الوثائق الكاملة الخاصة في طلب الحصول على الوثائق : .3
العامة من دائرة العطاءات المركزية في مبنى وزارة االشغال  26/08/2020الموافق  ألربعاءيوم اابتداء من الشركات االستشارية المهتمة 

شيكل للنسخه تودع في حساب  200مقابل رسوم غير مسترده بمبلغ  دوار االمين –ام الشرايط  –في البيرة  –واالسكان  )الطابق الثاني( 
اخر موعد للحصول على الوثائق هو يوم الثًلثاء الموافق  علما أن، بنك فلسطين   219000/79 االيرادات لسلطة المياه رقم

08/09/2020 . 
 

، واخر موعد للردود على االستفسارات هو  17/09/2020 الوافق الخميسستفسارات هو يوم لإلا إلستقبال  خر موعدآ : .االستفسارات4
 . 28/09/2020 الموافق اإلثنينيوم 

 

 العروض ) تقديمطلب عملية االختيار موضحة في حيث ان  (QCBS)نظام الجودةوالتكلفةاساس شركة االستشارية على اختيار السيتم . 5

(RFP 

 

يورو ) ألفين يورو فقط ( لصالح سلطة المياه  2,000يجب أن يرفق كل عطاء بتأمين )كفالة المناقصة( بقيمة  كفالة دخول العطاء :  .6
 يوما بعد انتهاء 30يوما من تاريخ فتح المظاريف والكفاالت صالحة لمدة  90الفلسطينية . ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة 

 يوما من تاريخ فتح المظاريف( 120صًلحية العروض )
 
تسليم وفتح العروض: يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم المناقصة ورقمها في دائرة العطاءات المركزية  .7

دوار االمين، في موعد اقصاه الساعة الثانية  -ام الشرايط –في البيرة  –في مبنى وزارة االشغال العامة واالسكان ) الطابق الثاني( 



 

 

، وسوف يتم فتح العروض الفنية في جلسة علنية في نفس  07/10/2020الموافق  األربعاءمن يوم  المحليبالتوقيت  عشرة ظهرا
 .الموعد والمكان

 
 . للمزيد من المعلومات وتسليم العروض في العناوين التالية:8

 

:لمزيد من المعلومات  1العنوان رقم   

 سلطة المياه الفلسطينية 

،شارع الرشيد، مقابل مج ناالبر المساعدة الفنية لوحدة تنسيق 
 فلسطين-الخامس مدينة غزة قالطابVIPى الشاليهات، مبن

المهندس مروان البردويلعناية:   

تنسيق المشاريعمدير    

 

0097282644071تلفون:   

0097282644072فاكس:  

00970599784464جوال:  

mbardawil@pwa-gpmu.org 
:االلكترونيبريدال  

 

تسليم العروضل:  2لعنوان رقم ا  

-دائرة العطاءات المركزية   

وزارة االشغال العامة واالسكان    

سعيد ابو زيدعناية: المهندس   

 المدير العام

مبنى وزارة االشغال  -ميناأل دوار -ام الشرايط 
فلسطينسكان الطابق الثاني البيرة الالعامة وا  

0097022966006تلفون:   

0097022988582فاكس:  

00970592979098جوال:  

ctd@mpwh.pna.ps :بريد االلكترونيال   

abuzaidsaeed@yahoo.com  

 

 مًلحظة: رسوم االعًلن على من يرسو عليه العطاء.

 في حال وجود اي تعارض تعتمد النسخه االنجليزيه لًلعًلن  
دائرة العطاءات المركزية   
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