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دعوة لتقديم العطاءات (مغلف واحد)
الدولة :فلسطي
اسم ر
المشوع :االعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية يف غزة – المرحلة األوىل
اسم العقد - W02 :إعادة تشكيل أنظمة توزي ع المياه يف غزة -المنطقة الوسىط
رقم المنحةTF0B2456 :
رقم العطاءPWA/WB/2021/047-CTD:
ً
الدوىل وتعتم سلطة المياه الفلسطينية تطبيق
 .1تلقت سلطة المياه الفلسطينية بصفتها المستفيد تمويال من البنك
ي
جزءا" من العائدات لتغطية تكلفة االعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية يف غزة ،عقد لعادة تشكيل أنظمة
توزي ع المياه يف غزة -المنطقة الوسىط.
 .2تدعو دائرة العطاءات المركزية المقاولي الدوليي وكذلك المقاوليي المحليي المصنفي لدى لجنة التصنيف
الصح (درجة اوىل) لتنفيذ األعمال المدرجة يف عقد إعادة تشكيل أنظمة توزي ع
الوطنية يف مجال المياه والرصف
ي
المياه ف المحافظة الوسىط وملخصه هنا أدناه .مع العلم بأن المدة المتوقعة لتنفيذ االعمال ه ً 365
ً
تقويميا
يوما
ي
ي
شهرا ،بما ف ذلك فتة التشغيل التجريبً ،
أي ما يعادل ً 12
بدءا من تاري خ رسيان العقد وتتضمن األعمال التالية:
ي
ي
 .aإعادة تأهيل  7خزانات خرسانية قائمة.
ً
كيلومتا بأقطار مختلفة من أنابيب .HDPE
حواىل 16
 .bإعادة تشكيل أنظمة توزي ع المياه القائمة بتكيب
ي
ً
 .cإعادة تأهيل آبار المياه القائمة ( 25ربتا) بما يف ذلك المعدات الكهروميكانيكية.
حواىل  16كم من أنابيب
 .dإعادة تشكيل منظومة تزود المياه من خالل وصل االبار بالخزانات المختارة بتكيب
ي
 HDPEبأقطار مختلفة.
 .eأعمال إعادة الرصف للطرقات.
 .fأعمال االتصاالت وسكادا.
 .3ستتم عملية التناقص من خالل إجراءات ر
الشاء التنافسية الدولية من قبل الجهة الحكومية المختصة عىل النحو
الدوىل لإلنشاء والتعمت ومنح المؤسسة الدولية
الدوىل لألعمال بموجب قروض البنك
المحدد يف إرشادات البنك
ي
ي
ر
وه مفتوحة لجميع المتناقصي المؤهلي عىل النحو المحدد يف
للتنمية ،أغسطس "( 2018إرشادات الشاء") ،ي
إرشادات ر
الشاء.

 .4يمكن للمتناقصي المهتمي بالحصول عىل مزيد من المعلومات وفحص وثائق العطاء خالل ساعات العمل من
 8:00إىل  15:00عىل العنوان ( )1الموضح أدناه.
 .5يمكن الحصول عىل وثائق العطاء باللغة النجلتية بتقديم طلب عىل العنوان ( )2المذكور أدناه مع دفع رسوم غت
ر
المبارس يف حساب عائدات وزارة المالية حساب
مستدة قدرها  300دوالر أمريك وستكون طريقة الدفع اليداع
ن
ر
ن
فلسطي"  -رقم الحساب (.)PS65PALS045802190000013001049
المشوع ف "بنك
 .6زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي  :ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم األثني  ،2021/09/20ويكون االلتقاء الساعة
ر
العارسة صباحا يف العنوان ( ،)1وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات المقاولي يف نفس المكان وذلك
بعد انتهاء الزيارة الميدانية ،عىل أن يكون اخر موعد الستقبال االستفسارات يوم األثني  ، 2021/09/27واخر موعد
للردود عىل االستفسارات األثني . 2021/10/04
 .7يجب ان يرفق كل عطاء بتأمي (كفالة المناقصة) بقيمة  200,000دوالر لصالح سلطة المياه الفلسطينية كما ورد يف
جدول بيانات العطاء  .ويجب أن تكون العروض صالحة لمدة  180يوما من تاري خ فتح العطاء ،والكفاالت صالحة لمدة
 210يوما من تاري خ فتح العطاء .
ً
 .8يجب تسليم العطاءات بالظرف المختوم يف العنوان ( )2الموضح أدناه قبل الساعة  12:00ظهرا بتوقيت فلسطي
من يوم الثالثاء الموافق  .2021/10/19ولن ُيسمح تسليم العطاء كنسخة إلكتونية كما سيتم رفض العطاءات
ً
مقدم العطاءات وأي شخص يختار الحضور
المتأخرة وسيتم فتح العطاءات علنا بحضور الممثلي المعيني من قبل
ي
ف الساعة ً 12:00
ظهرا من يوم الثالثاء الموافق  2021/10/19يف نفس العنوان.
ي
 .9العناوين المشار اليها أعاله:
عنوان ( )1للحصول عىل مزيد من المعلومات

عنوان ) (2رشاء العطاء وتقديمه

سلطة المياه الفلسطينية

وزارة األشغال العامة والسكان -دائرة العطاءات

شارع الرشيد ،مقابل منتجع الشاليهات ،مبب  ،VIPالطابق

المركزية،

الخامس ،غزة ،دولة فلسطي

بيتونيا – شارع البالوع (المعت)

تليفون+972-8-264-4071:

عناية :م .سعيد أبو زيد  -القائم بأعمال  /مدير عام

فاكس+972-8-264-4072:

دائرة العطاءات المركزية

ون:
التيد االلكت ي

تلفاكس+ 970 2 2909092:

الموجه له msamra@pwa-gpmu.org

الجوال+ 970 592979098 :

نسخة إىل abuzaidsaeed@yahoo.com

ون:
التيد االلكت ي
الموجه له abuzaidsaeed@yahoo.com

ctd@mpwh.pna.ps

ctd@mpwh.pna.ps
 .10أجور العالن عىل من يرسو عليه العطاء.

