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 مناقصة عامة محلية
 .الخليل/ محافظة  يطا -تأهيل شبكة مياه الحيله  : المناقصهاسم 

 يرية لسلطة المياهالموازنة التطو  بتمويل من

 
 ( ثالثةة وثاييةة فقة   )درجة والمجاري المركزية المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال المياه ت االعطاءتدعو دائرة  .1

والصةةر  فةةي مجةةال الميةةاه  المناقصةة التاهيةةو والموةةةقة فةةي وثةةائ   والةةنمن ققققةةوو شةةرو  شةة ادات تصةةنيف ةةةارية المفعةةولولةةدم   
 وثائ  المناقص في مظاريف مغلقة لتوريد وتنفين األعمال المطلوبة في  بمناقصات  التقدم  يالصق

، وفاكس 022987665على تلفوو  تاالعطاءةلطة المياه الفلسطينية / وحدة قمكن القصول على معلومات إةافية من  .2
 ظ را. 14:00صباحا وحتى الساعة  9:00من الساعة  022987336

مةن دائةرة المناقصة  االطالع و القصول علةى وثةائ   المناقص  قمكن للراغبين في المشاركة في هنه: المناقصه الحصول على وثائق .3
وذلة  اعتبةارا مةن  ) المعبةر ( شةارع البةالوع –  يتوييةا –( األولالعطاءات المركزية في مبنى وزارة االشغال العامةة واالةةكاو  )الطةا   

 شييييكل 300مقا ةةةو رةةةة  غيةةةر مسةةةترد ب يمةةةة   14/10/2021الموافةةة    الخمةةةيس غاقةةةة مةةةومول 28/09/2021الموافةةة   الثالثةةةاء مةةةوم
  (219000/79)ةةلطة الميةاه الفلسةطينية علةى حسةاب رقة   –مناقصة مودع في  ن  فلسطين المقدود لقساب امرادات وزارة الماليةة لل

 طنية عند شراء الوثائ .على او مت  ا راز ش ادة تصنيف ةارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الو 

، ويكةوو االلتقةاء السةاعة القادقةة 17/10/2021الموافة    األحةد ميداييةة للموقةي مةومةتنظ  زيارة  : زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي .4
وةةيت  عقةد اجتمةاع تم يةدي الةةت بال اةتفسةارات المقةاولين فةي يفةس المكةاو وذلة  بعةد  ،  الخليةو –  لدقة قطامقر عشرة صباحا في 

وآخر موعد للردود على ،  19/10/2021المواف   الثالثاءر موعد الةت بال االةتفسارات موم ايت اء الزيارة الميدايية على او قكوو آخ
 . 21/10/2021المواف    الخميساإلةتفسارات هو موم 

 لصالح الف شيكل (   اربعون  (شيكل 40000  ب يمة( المناقصة كفالة)  تأمين مناقص كو  مرف  أو قجب :المناقصهول كفالة دخ  .5
 فتح تاريخ من موما 120 لمدة صالقة العروض تكوو  ويجب او.  العطاء  يايات جدول في ورد كما ةلطة المياه الفلسطينية

 ( من تاريخ فتح المظاريف يوما 150)ت اء صالحية العروض موما بعد اي 30والكفاالت صالقة لمدة  المظاريف

في دائرة العطاءات المركزية  اورقم  المناقص مت  تسلي  العروض في ظر  مغل  ومختوم ومكتوب علي  اة  : تسليم وفتح العروض .6
لساعة الثايية عشرة ظ را من موم اه ا، في موعد اقصشارع البالوع ) المعبر (  –  يتوييافي  –في مبنى وزارة االشغال العامة واالةكاو

 م ، وةو  مت  فتح العروض في جلسة علنية في يفس الموعد والمكاو.01/11/2021المواف   األثنين

 مراحل جميع في الفلسطينية الصحة وزارة قبل من والمنشوررة المعلنة العامة السالمة ببروتوكوالت االخذ المشتركين على .7

 . وحازم جدي وبشكل المناقصة

 ) المعبر (شارع البالوع  – يتوييا –)الطا   األول(   وزارة االشغال العامة واالةكاو  -   : دائرة العطاءات المركزيةواننييالع  .8

  0097022909092,,, فاكس:   0592979098: جوال          
  دائرة العطاءات المركزية                                                   .مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء
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