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إعالن طرح عطاء للمرة الثانية
تركيب وتشغيل وتوريد جزئي خط المجاري الناقل في بيت جاال – المرحلة االولى
رقمWSSA/SEW/2021/007 :
تعلن سلطة المياه والمجاري بيت لحم بيت جاال بيت ساحور عن طرح عطاء للمرة الثانية -
تركيب وتشغيل وتوريد جزئي لخط المجاري الناقل في بيت جاال – المرحلة االولى وذلك
وفقا ً للشروط التالية:
)1
)2
)3

)4
)5
)6
)7

)8
)9
)10

ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام " قانون الشراء العام رقم
 8لسنة  2014والئحته التنفيذية" ،وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية.
يجب أن يكون المناقص مؤهالً على الدرجة الثانية.
يمكن للمناقصين الحصول على معلومات إضافية من سلطة المياه والمجاري بيت لحم – بيت جاال –
بيت ساحور على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة  8.00صباحا إلى الساعة  14:00مساء من
أيام اإلثنين إلى السبت.
يجب على المقاول أن يكون مسجالً رسميا ً في دوائر الضريبة ،وأن تشمل االسعار المقدمة جميع
أنواع الضرائب مع احضار شهادة خصم المصدر من دائرة ضريبة الدخل سارية المفعول.
سيتم عقد اجتماع تمهيدي وزيارة موقع يوم االثنين بتاريخ  2021/8/16الساعة  10:00صباحا
يمكن للمناقصين المهتمين بشراء وثائق المناقصة حسب العنوان المبين أدناه ،وبعد دفع رسوم غير
مستردة مقدارها  100دوالر.
يجب تسليم العطاءات المسعر للعنوان المبين أدناه قبل  2021 /8/21الساعة الثانية عشر ظهراً علما
بان العطاءات اإللكترونية "غير مقبولة" ،ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة  90يوما
بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات .على أن يتم تقديم العرض المالي بظرف منفصل عن العرض
الفني.
يجب ان يرفق مع كل عطاء كفالة دخول عطاء ( 3%من قيمة العطاء) تكون سارية المفعول لمدة
 120يوم من تاريخ فتح العطاء ،وفقا للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة.
لن يتم استالم أي عطاء بعد التاريخ والوقت المحددين اعاله ،وسيتم فتح العرض المالي بعد عمل
التقييم الفني.
العنوان المحدد:
سلطة المياه والمجاري بيت لحم – بيت جاال – بيت ساحور
شارع بيت لحم  -بيت ساحور
الهاتف 2742685 :الفاكس2743606 :
البريد االلكترونيanassar@wssa-beth.org :

