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   PWA/MoFP/2021/017-CTD:  المناقصهرقم 

 مناقصة عامة محلية

 جنين / محافظة  صانور قرية  هناقل وطانشاء خزان مياه وخط:  المناقصهاسم 

 التطويرية لسلطة المياهالموازنة  بتمويل من

 
 والار  والصارا الصاوي والدادودالمركزية المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياا  ت االعطاءتدعو دائرة  .1

في مجال  المناقصهالتاهيل والموضوة في وثائق  والذين يوققون شروط شهادات تصنيف سارية المفعولولديهم  (ثالثة فأعلى )درجة 

 وثائق المناقصهفي مظاريف مغلقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطلوبة في  بمناقصاتهمالتقدم  والصرا الصويلميا  ا

، وفاكس 922056778على تلفون  تاالعطاءسلطة الميا  الفلدطينية / وحدة يمكن الوصول على معلومات إضافية من  .2

 ظهرا. 10099صباحا وحتى الداعة  0099من الداعة  922056227

مان دائارة المناقصاه االطالع و الوصول علاى وثاائق  المناقصه يمكن للراغبين في المشاركة في هذ 0 المناقصهالحصول على وثائق  .2

وذلا  اعتباارا  ) المعبار ( شاارع الباالوع – بيتونياا –( األولالعطاءات المركزية في مبنى وزارة االشغال العامة واالساكان  )الطاابق 

مناقصاة لل شييلل 500مقابل رسم غير مدترد بقيماة   02/95/0902الموافق  األحد ولغاية يوم 90/95/0902ق المواف  األحديوم من 

علاى ان   (219000/79)سالطة المياا  الفلداطينية علاى حدااب رقام  –يودع في بن  فلدطين المودود لوداب ايرادات وزارة المالية 

 ة التصنيف الوطنية عند شراء الوثائق.يتم ابراز شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجن

، ويكااون االلتقاااء الداااعة 05/95/0902الموافااق   الثالثاااء ميدانيااة للموقاام يااومسااتنظم زيااارة  0 زيييارا الموقييال وااجتميياه التم ييي   .0

وسايتم عقاد اجتمااع تمهياد  الساتقبال استفداارات المقااولين فاي نفاس  ، جناين -صاانورمجلاس قارو  مقار الوادية عشرة صباحا في 

وآخار ،  29/95/0902الموافاق  األحادر موعد الساتقبال االستفداارات ياوم المكان وذل  بعد انتهاء الزيارة الميدانية على ان يكون آخ

 . 90/90/0902الموافق   األربعاءموعد للردود على اإلستفدارات هو يوم 

 لصالح الف شيلل (  تسعون (شيلل 09999  بقيمة( المناقصة كفالة) بتأمين مناقصهكل  يرفق أن يجب 0المناقصهل كفالة دخو  .8

 المظاريف فتح تاريخ من يوما 09 لمدة صالوة العروض تكون ويجب ان.  العطاء بيانات جدول في ورد كما سلطة الميا  الفلدطينية

 ( من تاريخ فتح المظاريف يوما 209)صالحية العروض  يوما بعد انتهاء 29والكفاالت صالوة لمدة 

في دائرة العطاءات  اورقمه المناقصهيتم تدليم العروض في ظرا مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم 0 تسليم وفتح العروض .7

لداعة الثانية عشرة ، في موعد اقصا  اشارع البالوع ) المعبر (  – بيتونيافي  –المركزية في مبنى وزارة االشغال العامة واالسكان

 م ، وسوا يتم فتح العروض في جلدة علنية في نفس الموعد والمكان.90/90/0902الموافق  األربعاءظهرا من يوم 

 ) المعبر (شارع البالوع  –بيتونيا –)الطابق األول(   وزارة االشغال العامة واالسكان  -   0 دائرة العطاءات المركزيةواننــالع. 5
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