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رقم المناقصه :

PWA/MoFP/2021/027-CTD
مناقصة عامة محلية

اسم المناقصه  :اعادة تأهيل شبكة مياه دير عمار  /محافظة رام هللا.
بتمويل من الموازنة التطويرية لسلطة المياه
 .1تدعو دائرد دئلعطدء ئتدئلم كزيد دئلماددءنلالدئلميد لالدلدعةدلل د دئلايد يةدئل م يد دلديدهلدء دئلميددء دنئلد دنئليد ادئليدويدنئلدددعناد
(ارج دثءلث دلأولىد)دنلعيهمدشهءائتدتي يةدسءري دئلملع

نئلذيلديواا ندش نطدئلاءهالدنئلم ضو دليدنثءرقدئلم ءقيهدلديدهلدء د

ئلميء دنئلي ادئليويدئلااعمدبم ءقيءتهمدليدهظءريةدهغلا دلا ريعدنت لاذدئألومء دئلمطل ب دليدنثءرقدئلم ءقيه
 .2يمكل دئلوي

دولى دهعل هءت دإضءفي دهل دسلط دئلميء دئلللدطا ي د /دنحع دئلعطء ئت دولى دتلل ن د ،022987665دنلءكسد

022987336دهلدئلدءو د9:00دصبءحءدنحاىدئلدءو د14:00دظه ئ.
 .3الحصول على وثائق المناقصه:ديمكلدلل ئغبالدليدئلمشءرك دليدهذ دئلم ءقيهدئالمالعدندئلوي دولدىدنثدءرقدئلم ءقيدهدهدلدائرد د
ئلعطء ئتدئلم كزي دليدهب ىدنزئر دئالشغء دئلعءهد دنئالسدكءندد(ئلطدء قدئألن )د–د اا نيدءد–دشدءرعدئلبدءل عد(دئلمعبد د)دنذلد دئوابدءرئدهدلد
يد د مدئألربع ددء دئلم ئلد دقد2021/06/09دنلغءيد د ديد د مدئالربع ددء ددئلم ئل ددقد2021/06/23ددهاء ددلدرس ددمدغاد د دهد ددا ادب يمد د د 500شييييكلد
للم ءقي دي اعدليد

دللدطالدئلموعنادلودءبدئي ئائتدنزئر دئلمءليد د–دسدلط دئلميدء دئلللددطا ي دولدىدحددءبدرقدمد )(219000/79د

ولىدئنديامدئ ئزدشهءا دتي يةدسءري دئلملع دنصءار دولدلل دئلاي يةدئل م ي دو عدش ئ دئل ثءرق.
 .4زيارة الموقع واالجتماع التمهيديد:دسا ظمدزيءر دهاعئنيد دللم قديديد مدئألحدعددئلم ئلدقد،2021/06/27دنيكد ندئاللاادء دئلددءو دئلوءايد د
وش دصبءحءدليدها دهللسدق ن داي دومءر-درئمدهللاد،دنساامدواعدئجامءعدتمهاع دالسا بء دئسالدءرئتدئلمادءنلالدلديدنلدسدئلمكدءند
نذل دبععدئناهء دئلزيءر دئلماعئني دولىدئنديك ندآخ ده وعدالسا بء دئالسالدءرئتدي مدئلخمديسدئلم ئلدقد ، 2021/07/01نآخد ده ودعد
لل انادولىدئإلسالدءرئتده دي مدئألث الددئلم ئلقد. 2021/07/05
.5

كفالة دخول المناقصه :ديلب دأن دي لق دكل ده ءقيه د اأهال د(كلءل دئلم ءقي ) دب يم د د 50000دشيكل )خمسون الف شيكل )د
ليءلح دسلط دئلميء دئلللدطا ي دكمء دنرا دلي دجعن د يءنءت دئلعطء د.دنيلبدئن دتك ند دئلع نض دصءلو دلمع د 90دي هء دهل دتءريخ دلاحد

ئلمظءريةدنئلكلءالتدصءلو دلمع د30دي هءدبععدئناهء دصالحي دئلع نضد( 120يومادهلدتءريخدلاحدئلمظءريةد)
 .6تسليم وفتح العروض:ديامدتدليمدئلع نضدليدظ ادهغلقدنهخا مدنهكا بدوليهدئسمدئلم ءقيهدنرقمهءدليدائر دئلعطء ئتدئلم كزي د
ليدهب ىدنزئر دئالشغء دئلعءه دنئالسكءن–دليد اا نيءد–د شءرعدئلبءل عد(دئلمعب د)،دليده وعدئقيء دئلدءو دئلثءني دوش دظه ئدهلدي مد
ئألث الدئلم ئلقد2021/07/12مد،دنس اديامدلاحدئلع نضدليدجلد دول ي دليدنلسدئلم وعدنئلمكءن.
.8دالعنييوان:دائر دئلعطء ئتدئلم كزي

 -نزئر دئالشغء دئلعءه دنئالسكءن (ئلطء قدئألن )د– اا نيءد–دشءرعدئلبءل عد(دئلمعب د)د

ج ئ :د0592979098دد,,,دلءكس:د 0097022909092د
د

مالحظة :رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء مناصفه.ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائرة العطاءات المركزية

