دعوة لتقدمي العطاءات بدون تأهيل مسبق
الدولة :فلسطني
اسم املشروع :االعمال املصاحبة حملطة التحلية املركزية يف غزة – املرحلة األولى
رقم املنحةKF345 :
اسم العقد :احلزمة رقم -CP1b :اخلط الناقل اجلنوبي  -محطات الضخ واخلزانات
رقم العطاءPWA/KF/2021/020-CTD
 .1تلقــت ســلطة امليــاه الفلســطينية بصفتهــا املســتفيد متويـ ً
ا مــن منحــة دولــة الكويــت الشــقيقة ضمن برنامــج إعادة
إعمــار قطــاع غــزة والتــي يديرهــا الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة وتعتــزم ســلطة امليــاه الفلســطينية
تطبيــق جــزءا” مــن العائــدات لتغطيــة تكلفــة االعمــال املصاحبــة حملطــة التحليــة املركزيــة يف غــزة احلزمــة رقــم –CP1b
اخلــط الناقــل اجلنوبــي  -محطــات الضــخ واخلزانــات.
 .2تدعــو دائــرة العطــاءات املركزيــة املقاولــن الدوليــن املؤهلــن واملقاولــن احملليــن املصنفــن مجــال امليــاه واملجاري
(درجــة اولــى) لتنفيــذ األعمــال املدرجــة يف حزمــة رقــم  - CP1bاخلــط الناقــل اجلنوبــي  -محطــات الضــخ واخلزانــات
وملخصــه هنــا أدنــاه .مــع العلــم بــأن املــدة املتوقعــة لتنفيــذ االعمــال هــي  550يو ًمــا تقومي ًيــا أي مــا يعــادل  18شــه ًرا،
مبــا يف ذلــك فتــرة التشــغيل ،بــد ًءا مــن تاريــخ ســريان العقــد وتتضمــن األعمــال التاليــة:
أوال :انشاء محطة الضخ الرئيسية يف دير البلح وتضم املكونات الرئيسية التالية:
 .iخزان مياه بسعة  8000متر مكعب واألعمال امللحقة به.
 .iiاألعمال املدنية املتعلقة بغرف املضخات للخطني الناقلني اجلنوبي والشمالي.
 .iiiأعمال التأسيسات األرضية لألعمال امليكانيكية والكهربائية املتعلقة بالفرعني اجلنوبي والشمالي.
 .ivاملعــدات الكهروميكانيكيــة لغرفــة املضخــات اجلنوبيــة مثــل املضخــات ،وعــدادات التدفــق الكهرومغناطيســي،
وأجهــزة إرســال الضغــط ،وصمامــات الفراشــة واحملابــس ،ومفاصــل الفــك ،ومــا إلــى ذلــك.
 .vاملولدات واحملوالت اخلاصة بالفرع اجلنوبي فقط.
 .viغرفــة التحكــم الرئيســية لنظــام  SCADAمبــا يف ذلــك جميــع املكونــات احملــددة يف املواصفــات ذات الصلــة والتــي
ميكــن تلخيصهــا علــى أنهــا ســيرفرات ،شاشــات مراقبــة ،برمجيــات املراقبــة والتحكــم والصيانــة ،الطابعــات ،أجهــزة
 UPSويجــب أن يكــون حجــم  SCADAمــن أجــل إدارة مــا ال يقــل عــن  20000إشــارة للنظــام بأكملــه.
 .viiاملرافــق يف احملطــة مثــل مبنــى اخلدمــة ،غرفــة الكلــورة ،غرفــة  ،ATSغرفــة الكهربــاء ،معرشــات املولــدات ،غرفــة
احلراســة ،إلــخ.
 .viiiجميع األعمال اخلارجية اخلاصة بالفرعني اجلنوبي والشمالي مبا يف ذلك تركيب األلواح الكهروضوئية.
ثانيا :انشاء محطة ضخ شرق رفح وتشمل املكونات الرئيسية التالية:
 .iاألعمال املدنية املتعلقة بإعداد املوقع واملباني.
 .iiأعمال التأسيسات األرضية لألعمال امليكانيكية والكهربائية.
 .iiiاملعــدات الكهروميكانيكيــة املتعلقــة بغرفــة املضخــات مثــل املضخــات وعــدادات التدفق الكهرومغناطيســي وأجهزة
إرســال الضغــط وصمامــات الفراشــة واحملابــس وفواصــل الفــك ومــا إلــى ذلــك.
 .ivاملولدات ويتم تركيبها يف معرشات مناسبة.
 .vاملرافق يف احملطة مثل مبنى اخلدمة ،غرفة املعاجلة بالكلور ،غرفة الكهرباء ،غرفة احلراسة ،إلخ.
 .viجميع األعمال اخلارجية مبا يف ذلك تركيب األلواح الكهروضوئية.
ثالثا :انشاء عدد  4خزانات مستطيلة بسعة اجمالية  25000متر مكعب.
رابعــا :تركيــب املغذيــات الرئيســية بــن اخلزانــات األربعــة املقترحــة اجلديــدة وشــبكة توزيــع امليــاه للبلديــات املعنيــة،
والتــي تتكــون مــن أنابيــب  HDPEمبــدى أقطــار .400 ÷ 315
 .3ســتتم عمليــة التناقــص مــن خــال إجــراءات العطــاءات التنافســية الدوليــة علــى النحــو احملــدد يف إرشــادات
البنــك الدولــي لألعمــال مبوجــب قــروض البنــك الدولــي لإلنشــاء والتعميــر ومنــح املؤسســة الدوليــة للتنميــة مــن قبــل
املقترضــن مــن البنــك الدولــي ،ينايــر  2020والصنــدوق الكويتــى للتنميــه االقتصاديــه العربيــه (“إرشــادات الشــراء”)،
وهــي مفتوحــة جلميــع مقدمــي العطــاءات املؤهلــن علــى النحــو احملــدد يف إرشــادات الشــراء باإلضافــة إلــى ذلــك،
يرجــى الرجــوع إلــى الفقرتــن  1.6و 1.7اللتــن حتــددان سياســة البنــك الدولــي بشــأن تضــارب املصالــح ومــع ذلــك،
يجــب أن يكــون شــراء املــواد واخلدمــات وأهليــة املقاولــن وف ًقــا ملبــادئ الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة.
 .4ميكــن احلصــول علــى وثائــق العطــاء مــن دائــرة العطــاءات املركزيةعلــى العنــوان املذكــور يف البنــد رقــم  8أدنــاه
مــن قبــل املناقصــن املهتمــن وذلــك اعتبــارا مــن يــوم األحــد  09/05/2021مــع دفــع رســوم غيــر مســتردة قدرهــا 500
دوالر أمريكــي وســتكون طريقــة الدفــع اإليــداع املباشــر يف حســاب عائــدات وزارة املاليــة حســاب املشــروع يف “بنــك
فلســطني”  -رقــم احلســاب (.)PS65PALS045802190000013001049
 .5ميكــن احلصــول علــى مزيــد مــن املعلومــات و فحــص وثائــق العطــاء خــال ســاعات العمــل مــن  8:00إلــى 15:00
علــى العنــوان املوضــح أدنــاه.
سلطة املياه الفلسطينية
شارع الرشيد ،مقابل منتجع الشاليهات ،مبنى  ،VIPالطابق اخلامس ،غزة ،دولة فلسطني
تليفون+972-8-264-4071 :
فاكس+972-8-264-4072 :
البريد االلكتروني:
املوجه له Sali@pwa-gpmu.org
نسخة إلى abuzaidsaeed@yahoo.com, ctd@mpwh.pna.ps
 .6زيــارة املوقــع واالجتمــاع التمهيــدي  :ســتنظم زيــارة ميدانيــة للموقــع يــوم األربعــاء  ،19/05/2021ويكــون االلتقــاء
الســاعة العاشــرة صباحــا علــى العنــوان املذكــور يف البنــد رقــم  ،5وســيتم عقــد اجتمــاع متهيــدي الســتقبال استفســارات
املقاولــن يف نفــس املــكان وذلــك بعــد انتهــاء الزيــارة امليدانيــة ،علــى أن يكــون اخــر موعــد الســتقبال االستفســارات يــوم
االثنــن  ،14/06/2021واخــر موعــد للــردود علــى االستفســارات االثنــن .21/06/2021
 .7يجــب ان يرفــق كل عطــاء بتأمــن (كفالــة املناقصــة) بقيمــة  600,000دوالر لصالــح ســلطة امليــاه الفلســطينية كما
ورد يف جــدول بيانــات العطــاء .ويجــب أن تكــون العــروض صاحلــة ملــدة  180يومــا مــن تاريــخ فتــح العطــاء ،والكفــاالت
صاحلــة ملــدة  210يومــا مــن تاريــخ فتــح العطــاء .
 .8يجــب تســليم العطــاءات إلــى دائــرة العطــاءات املركزيــة بالظــرف املختــوم يف العنــوان املوضــح أدنــاه قبــل الســاعة
 12:00ظهــراً بتوقيــت فلســطني مــن يــوم اإلثنــن املوافــق  .05/07/2021ولــن يُســمح تســليم العطــاء كنســخة إلكترونيــة
كمــا ســيتم رفــض العطــاءات املتأخــرة وســيتم فتــح العطــاءات عل ًنــا بحضــور املمثلــن املعينــن مــن قبل مقدمــي العطاءات
وأي شــخص يختــار احلضــور يف الســاعة  12:00ظهـ ًرا مــن يــوم اإلثنــن املوافــق  05/07/2021يف نفــس العنــوان.
وزارة األشغال العامة واإلسكان -دائرةالعطاءات املركزية،
بيتونيا – شارع البالوع ( املعبر )
عناية :م .سعيد أبو زيد  -القائم بأعمال  /مدير عام دائرة العطاءات املركزية
تلفاكس2909092 2 970 + :
اجلوال592979098 970 + :
أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

