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إعالن اعادة طرح عطاء
توريد تجهيزات تحديث وتطوير مختبر القياسات 

 عطاء رقم ع/24 /2017
تحديث  تجهيزات  توريد  عطاء  طرح  عن  - خضوري  التقنية  فلسطين  جامعة  تعلن 

وتطوير مختبر القياسات  ، تبعا للشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق 

المشاركة  في  وترغب  رسميا  والمسجلة  االختصاص  ذات  الشركات  فعلى  العطاء، 

مراجعة قسم اللوازم و المشتريات في الجامعة للحصول على نسخة العطاء من كراسة 

المواصفات ووثائق العطاء.

يكون آخر موعد لتقديم عروض األسعار هو نهاية دوام يوم االحد الموافق . 1

2017/7/23 وذلك ساعات الدوام الرسمية. 

يتم استيفاء مبلغ )200( شيكل كرسوم غير مستردة ثمنا لكراسة العطاء.. 2

تقدم االسعار بالشيكل وتشمل جميع انواع الرسوم والضرائب بما فيها ضريبة . 3

القيمة المضافة. 

إرفاق شيك بنكي مصدق أو كفاله بنكية بنسبة ال تقل عن )%5( من القيمة . 4

االجمالية للعطاء وساري المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ اإلقفال. 

أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 5

صندوق . 6 في  وموضوعه  العطاء  رقم  عليها  مسجال  األسعار  عروض  تودع 

العطاءات حسب العنوان أعاله . 

االلكتروني  . 7 البريد  من خالل  العطاء  كراسة  على  الحصول  الشركات  بإمكان 

تسليم  عند  الدفع  وصل  ابراز  شريطة    procurement@ptuk.edu.ps

العرض الى اللوازم والمشتريات. 

لالستفسار يمكن االتصال بجامعة فلسطين التقنية – خضوري على هاتف رقم . 8

2688182-09 او البريد االلكتروني   2671026-09 داخلي 2507 أو فاكس رقم 
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مع المودة واالحترام ،،، 

إدارة الجامعة

إعالن طرح عطاء

انشاء مبنى المركز الطالبي – الهيكل فقط

عطاء رقم ع/2017/30
تعلن جامعة فلس���طين التقنية – وبتمويل ذاتي – عن طرح عطاء انشاء مبنى المركز 

الطالبي – الهيكل-  تبعا للش���روط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء، 

فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمسجلة رس���ميا وترغب في المشاركة مراجعة 

قس���م اللوازم والمش���تريات في الجامعة للحصول على نس���خة العط���اء ولغاية يوم 

الخميس الموافق 2017/07/27.
ان يكون المتقدم للعطاء مش���تغاًل مرخصًا ومصنفًا شركة مقاوالت درجة أولى . 1

في مجال االبنية  لدى لجنة التصنيف الوطنية.
موعد الجولة الميدانية داخل الحرم الجامعي في تمام الس���اعة الحادية عشرة . 2

ظه���رًا من دوام يوم الثالث���اء الموافق 2017/7/25 حيث س���يتم عقد اجتماع 
تمهيدي للرد على استفسارات المقاولين بعد زيارة الموقع مباشرة.

يكون آخر موعد لتقديم عروض األس���عار هو الس���اعة الثانية عشرة ظهرًا من . 3
دوام يوم االثنين الموافق 8/07/ 2017 ويتم فض العطاء بجلس���ة علنية وفقا 

للموعد المذكور.
إرفاق ش���يك بنك���ي مصدق أو كفاله بنكيه بقيمة 250,000  ش���يكل على ان . 4

يكون عرض الس���عر وكفالة دخول العطاء س���ارية المفعول لمدة 90 يومًا من 
تاريخ اإلقفال.

تودع عروض األس���عار مس���جال عليها رقم العطاء وموضوع���ه مع جميع وثائق . 5
العطاء االخرى بما فيها المخططات في صندوق العطاءات حسب العنوان أعاله .

يتم استيفاء مبلغ )100( دوالر امريكي كرسوم غير مستردة ثمنا لكراسة العطاء.. 6
أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه العطاء.. 7
لالستفس���ار يمكن االتصال بجامعة فلسطين التقنية – خضوري على هاتف . 8

رقم 2671026-09 داخلي 2507 أو فاكس رقم 09-2688182
يمكن الحصول على كراس���ة العطاء من خالل البريد االلكتروني ش���ريطة وضع . 9

وص���ل الدفع ف���ي مغلف العطاء او تس���ليمه ال���ى اللوازم والمش���تريات عند 
procurement@ptuk.edu.ps .التسليم

مع المودة واالحترام ،،،

ادارة الجامعة

عطاء رقم ) 980 ( للمرة الثانية

عطاء غير محدود الكمية )IQC( ألعمال حفريات وتمديد خطوط مياه 

في منطقة بيت حنينا )عقد سنوي(
تعلن مصلحة ميـــاه محافظة القدس »لمنطقة رام الله والبيـــرة« عن طرح عطـاء غير 

محـــدود الكمية )IQC( ألعمال حفريات وتمديد خطـــوط مياه في منطقة بيت حنينا 

)عقد سنوي( للمرة الثانية وفقًا للشروط التالّيـة :-

ثمن نســـخة العطاء 300 شيكل )ثالثمائة شـــيكل( غير مستردة تدفع في . 1

صندوق المصلحة قبل استالم نسخة العطاء.

تزويد المصلحة بكفالة دخول عطاء على شكل شيك بنكي مصدق أو كفالة . 2

بنكّية )باللغة العربية أو اإلنجليزية فقط( بقيمة ال تقل عن 20000 شـــيكل 

)عشرون ألف شـــيكل(، ال يقبل النقد أو الشيكات الشخصّية، على أن تكون 

ســـارّية المفعول لمدة 90 يومًا )تســـعين يومًا( من تاريخ الموعد النهائي 

لتسليم العطاء.

المصلحة غير ملزمة بقبول أقل األسعار دون إبداء األسباب.. 3

آخر موعد الســـتالم وتســـليم العطاء يوم الخميس الموافـــق 2017/7/27 . 4

الساعة الثانية ظهرًا.

ســـيعقد اجتماع لمناقشـــة مالحظـــات المقاولين بخصـــوص العطاء يوم . 5

الخميس الموافق 2017/7/20 الساعة العاشرة صباحًا في قاعة االجتماعات/

مكاتب المصلحة.

يتم استالم وتسليم العطاء في مكاتب المصلحة/الدائرة اإلدارّية من الساعة . 6

التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا حسب التواريخ المشار إليها أعاله.

أجور اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.. 7

وثائق العطاء موجودة على موقع المصلحة االلكتروني. 8

 http://www.jwu.org/tender  980، ويمكن االطالع عليها قبل شرائها .

اإلدارة

إعالن عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظ���ة القدس عن قطع التيار الكهربائي م���ن الثامنة والنصف صباحًا 

وحتى الرابعة عصرًا يوم الثالثاء 2017/7/18 عن المناطق التالية من محافظة بيت لحم:

العروب، شيوخ العروب، كوزيبا، الرهوة
أجزاء من منطقة بيت فجار من وسط البلد باتجاه منطقة شنه

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات 

الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

Government of Palestine 
Ministry of Public Works and Housing 

Central Tendering Department ( CTD) 
for the Benefit of 

Palestinian Industrial Estates and 
Free Zones Authority  (PIEFZA)

Pre-qualification for International Contractors 
Country : Palestine .
Tender: International competitive bidding with pre-qualification
Name of project: The Establishment of  Jenin Industrial Free Zone (JIFZ) 
(Off-Site and Phase I of On-Site Infrastructure).
Tender No. :  PIEFZA/FRG-KFW/2017/039-CTD
Ref-No: BMZ 2000 65 433
Employer: Palestinian Industrial Estate and Free Zone Authority (PIEFZA)
Funding:  Federal Republic of Germany through the KfW Development Bank 
Deadline: Monday , August 21,2017 at 12:00 p.m. local time 
Government of Palestine  representing by Ministry of Finance and Planning (MoFP) has      received  a loan and a grant  from the Federal 
Republic of Germany through  the German Development Bank (KfW) for the development of the Jenin Industrial Free Zone (JIFZ).
The Palestinian Central Tender Department (CTD) is the authority in charge for pre-qualification, tendering and awarding . The pre-qualifica-
tion and Contract Award of experienced Contractors is subject to the regulations contained in the current KfW guidelines for the Procurement 
Goods, Works and associated Services in Financial Cooperation with Partner Countries (see www.kfw-entwicklungsbank.de) and the Palestin-
ian Public Procurment Law. 
The contract will be awarded to an eligible Contractor with proven experience  in the field of engineering, installation and construction of 
water and wastewater networks and related structures (e.g. pumping stations and reservoirs), roads, electrical works and WWTPs, in the 
region and a minimum annual turnover of  30  Mio Euro.

The CTD hereby invites qualified international contractors to submit application for                   pre-qualification for the required infra-
structure works.

Project Description: 
This announcement refers to the development of an industrial estate (890.000 m²) in Jenin Governorate 
The project measures are divided into off-site infrastructure measures and on-site infrastructure subdivided into seven lots:
Off-Site Infrastructure:
 Lot 1: 4th Transformer and its auxiliaries 
 Lot 2: WWTP Compact Unit 
 Lot 3: Off-site facilities

•	 Lot 3.1: Main Water Pipeline from Connection Point at Al Jalameh adjacent the Palestinian 
- Israeli border to roundabout (intersection “Road 60 – JIFZ access road); 1,200 m pipeline, 3 valves and distribution cham-

bers. 
- 8” steel pipe or 20” steel pipe 

(One of the above options will be awarded) 
•	 Lot 3.2: Connection pipelines
- “temporary” connection to existing high pressure pipeline (30 bar) at roundabout (8” steel pipe, ca. 15m, 30bar).
- from roundabout along the access road to the reservoir inside the JIFZ area; 8” steel pipe; 1,950 m.
•	 Lot 3.3: Reservoir, water tower and pumping station
•	 Lot 3.4: Access road, street lighting telecommunication system ( Ducts  and Manholes) 
•	 Lot 3.5: Storm water connection to Wadi and rehabilitation of Wadi (approx. 1.3 km).
•	 Lot 3.6: Roundabout at road No 60 with 300 m access road in area C 
 On-Site Infrastructure:
 Lot 4: Water supply, fire-hydrant system and sewer networks
 Lot 5: Road construction
 Lot 6: Power networks and street-lightning
 Lot 7: Storm water drainage system

Companies with qualified personnel, appropriate facilities and experience in the execution of comparable projects may request the pre-
qualification documents from CTD address below   during office hours from 8:30 a.m. to 2:30 p.m. The pre-qualification documents will 
be transferred in electronic version to the applicants.
Central Tendering Committee (CTD)
Att.: Mr. Saeed Abu Zaid - Second Floor, Apartment No. 9  - Um Al Sharaet, Al Ameen Square- Al Bireh, Ramalah, WB, Palestine.  
 Tel: +97022987888- Fax.: +97022988582- email: ctd@mpwh.pna.ps

INVITATION TO BID (ITB)

Construction of Extension Building for Abu Al-Hasan Qasem 
Hospital in Yatta, Phase I

Funded by Arab Monetary Fund (AMF) and Managed by the Islamic 
Development Bank (IDB)

Reference Number: ITB-2017-165: Construction of Extension to 
Yatta Hospital - Phase I

The United Nations Development Programme/Programme of Assis-
tance to the Palestinian People (UNDP/PAPP), invites eligible con-
tractors to submit bids for Construction of Extension Building for 

Abu Al-Hasan Qasem Hospital in Yatta, Phase I.

In this respect, UNDP/PAPP requests sealed envelopes from eligible 
contractors for the implementation of the works referred to and fully 

described in the bidding documents.

Bids must be delivered to UNDP/PAPP Office in Jerusalem – 3A 
Yakubi Street, East Jerusalem

The complete bidding documents and amendments concerning this 
call for bids can be examined and obtained free of charge from the 

following Web site:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=39179

حكومة فلسطين 

وزارة األشغال العامة واإلسكان 

دائرة العطاءات المركزية

لصالح الهيئة العامة للمدن الصناعية 

)PIEFZA( المناطق الصناعيةالحرة
إبداء إهتمام

PIEFZA/FRG-KfW/2017/039-CTD :رقم العطاء
)JIFZ( اسم المشروع: إنشاء منطقة جنين الصناعية الحرة

)أعمال البنية التحتية الخارجية وأعمال المرحلة األولى للبنية التحتية الداخلية(.

نوع المناقصة:المناقصات التنافسية الدولية مع التأهيل المسبق
BMZ 2000 65 433  :رقم المنحة

صاحب العمل: الهيئة العامة للمدن الصناعية الفلسطينية  
 )KfW( التمويل:جمهورية ألمانيا االتحادية من خالل بنك التنمية األلماني

 )KfW ( تلقت حكومة فلسطين ممثلة بوزارة المالية والتخطيط قرضا ومنحة مقدمة من جمهورية ألمانيا االتحادية من خالل بنك التنمية األلماني
.)JIFZ( لتطوير منطقة جنين الصناعية الحرة

 دائرة العطاءات المركزية الفلسطينيةهي الجهة المخولة بعمل التأهيل المسبق وطرح العطاءات وإحالتها. وسيتم عمل التأهيل المسبق للمقاولين 
وإحالة العطاء الحقا على المقاول المؤهل حسب شروط بنك التنمية األلماني  )KfW( الخاصة بمناقصات السلع واألشغال والخدمات المرتبطة بها 

وكذلك قانون الشراء العام الفلسطيني لعام )2014(. 
وعليه تدعو دائرة العطاءآت المركزية المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية درجة أولى في أحد المجاالت التالية: الطرق، الكهروميكانيك، 

المياه والمجاري ومحطات التنقية و المؤهلين حسب الشروط الواردة في وثيقة إبداء اإلهتمام التقدم بعروضهم لعمل التأهيل المسبق.
وسيتم تأهيل المقاولين الذين لديهم خبرة موثقة في مجال هندسة وتركيب وانشاء شبكات المياه والصرف الصحي واالعمال ذات الصلة )مثل 

محطات الضخ والخزانات( والطرق واألعمال الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

وصف المشروع
تنفيذ أعمال البنية التحتية الخارجية والمرحلة األولى من البنية التحتية الداخلية  لمنطقة جنين الصناعية  الحرة )890.000 متر مربع( في محافظة 

جنين ، حيث  تتوزع عناصر البنية التحتية الخارجية والداخلية  على النحو التالي:  :

عناصر البنية التحتية الخارجية :
الجزء األول: محول كهرباء رئيسي وملحقاته . 1
الجزءالثاني :محطة معالجةا لمياه العادمة. 2

 الجزء الثالث: انشاءات خارج الموقع: 	. 
60-تقاطع طريق  3.1 رقم  )تقاطع طريق  المقترح   الدوار  إلى  للحدود  المجاورة  الجلمة  الربط في  الرئيسي من نقطة  المياه  خط 

المنطقة الصناعية ( بطول 1200متر تقريبا مع ملحقاته. 
أنابيب فوالذية  بقطر 8 أو 20 إنش على أن يتم إختيار أحدهما في مرحلة اإلحالة .	 

خطوط ربط المياه : 3.2
خط ربط„مؤقت„ مع الشبكة الحالية ذات الضغط العالي عند الدوار المقترح )أنبوب فوالذي بقطر  8“ بطول 15 م و ضغط 	 

0	  بار(.
خط ربط من الدوار المقترح  إلى الخزان داخل منطقة جنين الصناعية الحرة بمحاذاة الطريق الرابط ( أنبوب فوالذي بقطر  	 

8“ و بطول 1950 م ( 
خزان أرضي و خزان مرتفع ومحطة ضخ للمياه. 3.3
الطريق الرابط للمنطقة الصناعية مع أعمال إإلنارة للشارع وخطوط اإلتصاالت )مناهل و أنابيب التمديد(. 3.4
الطريق الواصل بين المنطقة الصناعية وطريق 60 بطول 00	 م والدوار الواقعة بمنطقة )ج(  3.5
خطوط تصريف مياه األمطاروالذي سيتم ربطها مع الوادي المجاور مع إعادة تأهيل للوادي في تلك المنطقة  ( تقريبا 	.1كم( . 3.6

 عناصر البنية التحتية الداخلية للمرحلة األولى :
الجزء الرابع:شبكات المياه و الصرف الصحي و نظام مكافحة الحرائق .. 1
الجزء الخامس :شبكة الطرق الداخلية. 2
الجزء السادس: شبكات الكهرباء وإنارة الشوارع. 3
الجزء السابع: نظام تصريف مياه االمطار. 4

يمكن للشركات التي لديها  الخبرة في تنفيذ مشاريع البنية التحية واإلنشاءات  المماثلة باإلضافة إلى الكادر الفني المؤهل , طلب وثائق إبداء 
اإلهتمام للتأهيل المسبق من عنوان CTD أدناه خالل ساعات العمل من 8:30 صباحا إلى 2:30 مساءًا حيث سيتم تزويد الشركات المعنية بوثائق 

إبداء اإلهتمام للتأهيل المسبق  كنسخة الكترونية .

العنوان: دائرة العطاءات المركزية

وزارة االشغال العامة واالسكان ام الشرايط / دوار االمين / البيرة – الضفة الغربية تلفون: 97022987888+   فاكس: 97022988582+   

ctd@mpwh.pna.ps:البريد اإللكتروني  

على الشركات المعنية تسليم العروض خالل فترة أقصاها يوم االثنين الموافق 21/08/2017 الساعة الثانية عشرة ظهرًا حسب التعليمات في طلب 

وثائق إبداء اإلهتمام للتأهيل المسبق ، مع العلم أنه لن يتم النظر في أي عروض يتم تسليمها بعد هذا الوقت المحدد.

إعالن طرح عطاء

إلنشاء سكن الرياض التابع لجامعة بيرزيت - دولة فلسطين

بتمويل من المملكة العربية السعودية من خالل الصندوق السعودي للتنمية

 ، بيرزيت  التابع لجامعة  الرياض  إنشاء إسكان  التعاون عن طرح عطاء مشروع  تعلن مؤسسة 
فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية :

-1   ) أبنية   ( المصنفين  المقاولين  من  للمعنيين  يحق  العطاء:  في  لالشتراك  المؤهلون 
درجة اولى ) أ ( لدى لجنة التصنيف الوطنية لالشتراك في هذا العطاء.

الحصول على وثائق العطاء : يمكن للراغبين باالشتراك في هذا العطاء مراجعة مقر  2-
مصطحبين  فلسطين,   / الله  رام   – الماصيون  منطقة  في  الكائن  التعاون  مؤسسة 
معهم شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية واتحاد 
األحد  يوم  من   ابتداًء  الرسمي  الدوام  ساعات  خالل  وذلك  الفلسطينيين،  المقاولين 
الموافق  الخميس  يوم  من  الثانية عشر ظهرًا  الساعة  ولغاية  2017/7/16م   الموافق 

2017/7/27م.
ثمن نسخة العطاء: )2000 دوالر( الفان دوالر امريكي رسوم غير مستردة  3-
/2017 الساعة  4-  8/ الموافق7  للموقع يوم االثنين  الموقع: ستنظم زيارة ميدانية  زيارة 

الحادية عشرة صباحا في موقع المشروع الكائن في جامعة بيرزيت – رام الله- فلسطين..
دوام  5- نهاية  حتى  التعاون  مؤسسة  إلى  المقاولين  من  خطيًا  االستفسارات:  استالم 

يوم األحد الموافق 2017/8/13  وذلك على الفاكس رقم  2975984-02 موجه لعناية 
المهندس/عالء الطرشان، هاتف رقم  02-2415130

كفالة دخول العطاء: قيمتها )100,000 دوالر( مائة الف دوالر امريكي وتكون على شكل  6-
كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق سارية المفعول لمدة )120( يوما من تاريخ اإلقفال 

باسم مؤسسة التعاون و صادرة عن مؤسسه ماليه تعمل في األراضي الفلسطينية.
تسليم العروض: يتم تسليم العروض في مقر مؤسسة التعاون – قسم العطاءات  في  7-

ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم العطاء مرفقا بكفالة دخول العطاء وشهادة 
الساعة   2017/9/10 الموافق  األحد  يوم  أقصاه  موعد  في  المفعول  سارية  تصنيف 

الثانية عشر ظهرًا.
الموافق  8- األحد  يوم  ظهر  من  والنصف  عشرة  الثانية  الساعة  العطاء:  فتح  موعد 

2017/9/10م في جلسة علنية.
شروط عامة :             9-
أجور اإلعالن والنشر على من يرسو علية العطاء.. 1
اللجنة غير ملتزمة بقبول أقل األسعار وبدون إبداء األسباب.. 2
سوف يتم استبعاد أي عرض ال يفي بالشروط.. 3
4 .  .VAT العطاء معفي من ضريبة القيمة المضافة

مؤسسة التعاون
دائرة العطاءات

دولة فلسطين
المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

اعادة طرح عطاء
توريد وتركيب جهاز تصوير تلفزيوني لمستشفى الرازي في جنين

Cardiac Ultrasound System
يعلن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بكدار( وبتمويل من الصندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومن خالل البنك اإلسالمي للتنمية عن طرح عطاء 

توريد وتركيب جهاز تصوير تلفزيوني لمستشفى الرازي في جنين.
يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم األحد الموافق 2017/7/16 مقابل رسم 
مال���ي ال ي���رد مقداره 60 دينارًا وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة � ش���ارع رام الله 

القدس � خلف كلية التمريض.
إن ه���ذه المناقصة مفتوحة لكافة الموردين المس���جلين والمؤهلين لدى بكدار في هذا 
المجال علمًا بأن آخر موعد لتس���ليم الوثائق وفتح المظاريف هو الس���اعة الثانية عشرة 

ظهرا من يوم األحد الموافق 2017/7/30 في مقر المجلس الكائن في البيرة.
يج���ب أن تكون كافة العط���اءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره 2 % وذلك على ش���كل 
كفالة بنكية أو شيك مصدق على أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 60 يومًا 

والكفالة سارية المفعول لفترة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال.
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية:
هاتف: رقم 2974322 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02

مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

رفح: قوات االحتالل تفتح 
نيرانها باتجاه مراكب الصيادين 

رف���ح ��� محمد الجمل: هاجمت زوارق حربية إس���رائيلية، كانت تتواجد 

في مياه البحر قبالة ش���واطئ محافظتي رفح وخان يونس مراكب الصيد 

الفلسطينية، خالل قيامها بأعمال صيد اعتيادية في المنطقة المسموح 

الصيد فيها.

وبحس���ب المص���ادر المتع���ددة، فإن عددا م���ن الزوارق اإلس���رائيلية 

المتمركزة في عمق المياه قبالة س���واحل المدينتين، تقدمت في اتجاه 

الشاطئ خالل س���اعات الفجر األولى، وبدأت بإطالق النار اتجاه تجمعات 

لقوارب الصيادين ما تس���بب في إلحاق أضرار في عدد من مراكب الصيد 

الفلس���طينية، دون أن يبلغ ع���ن وقوع إصابات في صف���وف الصيادين، 

مش���يرة إلى أن معظم الصيادي���ن اضطروا إلى مغ���ادرة المياه والعودة 

للشاطئ مجددًا، حفاظا على أرواحهم.

وأكدت نف���س المصادر أن إطالق النار ترافق م���ع قيام جنود االحتالل 

المتواجدين على متن الزوارق، بإطالق قنابل ضوئية في الهواء.

وكان���ت زوارق صغي���رة الحقت فجر أمس، عددا من ق���وارب الصيادين 

خ���الل تواجدها ف���ي المياه، واس���توقفت بعضها، حيث أج���رى الجنود 

اإلس���رائيليون عمليات تفتي���ش على متنه���ا، دون أن يبلغ عن عمليات 

اعتقال جديدة.

وكان صيادون أكدوا أن الزوارق اإلس���رائيلية تنش���ر ق���وارب مطاطية 

صغيرة، مثبت على محركاتها قواطع معدنية حادة تدور بشكل حلزوني، 

تقوم بتقطيع وإتالف الشباك المنشورة في المياه.

األلعاب النارية تتسبب ببتر 
أصابع شاب في الخليل

الخلي���ل - "األي���ام": أصيب، أمس، 
ش���اب يبلغ من العمر 21 عامًا، بجروح 
بليغة، جراء انفجار ألعاب نارية بين 

يديه في الخليل.
وذكر بي���ان إلدارة العالقات العامة 
واإلعالم في الش���رطة، أنه وبناًء على 
ب���الغ ورد لغرف���ة عملي���ات مديرية 
الشرطة في الخليل بدخول شاب إلى 
المستش���فى األهلي مصابًا ببتر في 
أصابع���ه، توجهت قوة من الش���رطة 
إل���ى المستش���فى للوق���وف عل���ى 

مالبسات الحادثة.
وأش���ار البي���ان إل���ى أن إصابة 
الشاب كانت نتيجة انفجار ألعاب 
نارية أثناء عبثه بها، ما تس���بب 
ببت���ر ف���ي أصابع يده، ت���م نقله 
لتلقي  المستش���فى  إل���ى  إثرها 

العالج.
إل���ى  المواطني���ن  البي���ان  ودع���ا 
ض���رورة ع���دم التعامل م���ع األلعاب 
والمفرقعات النارية بسبب خطورتها 

على حياتهم وسالمتهم.

األغوار الشمالية تئن بسبب اعتداءات االحتالل

رئيس مجلس المالح ينتقد بعض المؤسسات 
المنفذة لمشاريع ليس لها قيمة لصمود المزارعين  

في األغ���وار هو نت���اج ظل���م االحتالل 
وقلة الم���وارد وانعدام البنية التحتية، 
وبالتال���ي ف���إن المجتم���ع الدولي من 
يتحمل المس���ؤولية عن توفير ما يلزم 
كبديل ما يس���رقه االحتالل من أصحاب 
الش���رعيين، ع���دا تحمل���ه  المنطق���ة 
مسؤولياته اإلنس���انية واألخالقية في 

حماية الناس وأمالكهم.
وتاب���ع دراغم���ة مه���ددا: "س���نرفع 
البطاقة الحمراء في وجه كل مؤسس���ة 
تظ���ن أن الن���اس هن���ا متس���ولون أو 
س���يرضون بالظل���م من أجل ن���وع من 
الحياة الكريمة، رغم أننا نكن احترامنا 
الذي���ن يعرفون  للمؤسس���ات واإلخوة 

جيدا وج���ع الناس ويعيش���ون معهم 
إنسانيتهم  مرارة حياتهم ويحترمون 
وإنس���انية غيرهم، ونقدر كل الجهود 
الساعية لتخفيف ألم الحياة وقسوتها 
عن السكان الذين يكتوون يوميا بظلم 

االحتالل وغطرسته".
وطالب االتحاد األوروبي والمؤسسات 
المانحة الدولي���ة، بالوقوف إلى جانب 
أهال���ي األغ���وار المنكوبي���ن، وحماية 
المشاريع اإلنسانية في مناطق األغوار، 
الدوالرات وتقدم  والتي تقدر بماليين 
اليوم  من مؤسس���ات دولية، وأصبحت 
تداس تحت جنازي���ر جرافات االحتالل 
دون أن تحرك هذه المؤسسات ساكنا.

األغوار الشمالية - محمد بالص: وجه 
رئيس مجل���س المال���ح والمضارب في 
األغوار الشمالية، عارف دراغمة، أمس، 
إلى بعض  اللهجة  انتقادات ش���ديدة 
المؤسس���ات المنف���ذة لمش���اريع من 
الدول المانحة والت���ي قال، إن بعضها 
تحاول لي ذراع المس���تفيدين، واعتبار 

أن تلك المنطقة الحارة نسيها الزمن.
وقال دراغم���ة: "إننا على علم أن هذه 
المؤسس���ات باتت تري���د الحفاظ على 
ديمومة عمله���ا والتغني بما تعتبرها 
إنج���ازات حققتها ال يوج���د في كثير 
منه���ا عل���ى األرض س���وى م���ا يخدم 

مصلحتها".
وأكد أنه ال تص���ل إلى منطقة األغوار 
واالس���تيطان،  باالحت���الل  المنكوب���ة 
س���وى مبالغ زهيدة إذا ما قورنت بتلك 
المخصصة لها من أجل إنجاز مشاريع.

وأض���اف، إن م���ا يقدم من مش���اريع 

االحتالل يبعد أحد موظفي 
"األقصى" عن عمله 4 شهور

القدس - "األيام": قررت س���لطات االحتالل، امس، إبعاد المواطن جادو الغول، 
الذي يعمل في قس���م اإلطفاء بالمس���جد األقصى، أربعة أشهر عن مكان عمله 

في المسجد المبارك.
وكانت ق���وات االحتالل اعتقلت المواطن الغول ليل���ة أول من أمس على أحد 
الحواجز العس���كرية في مدينة القدس، لعدة س���اعات وسلمته قرارا بمراجعة 

المخابرات االسرائيلية التي بدورها اصدرت هذا القرار.



١٩ Monday 17 July  2017ا)قتصـــــادي

Government of Palestine 

Ministry of Public Works and Housing 

Central Tendering Department ( CTD) 

for the Benefit of 
Palestinian Industrial Estates and 

Free Zones Authority  (PIEFZA)

Pre-qualification for International Contractors 
Country : Palestine .

Tender: International competitive bidding with pre-qualification

Name of project: The Establishment of  Jenin Industrial Free Zone (JIFZ) 

(Off-Site and Phase I of On-Site Infrastructure).

Tender No. :  PIEFZA/FRG-KFW/2017/039-CTD

Ref-No: BMZ 2000 65 433

Employer: Palestinian Industrial Estate and Free Zone Authority (PIEFZA)

Funding:     Federal Republic of Germany through the KfW Development Bank 

Deadline: Monday , August 21,2017 at 12:00 p.m. local time 

Government of Palestine  representing by Ministry of Finance and Planning (MoFP) has      received  a loan and a grant  from the Federal 

Republic of Germany through  the German Development Bank (KfW) for the development of the Jenin Industrial Free Zone (JIFZ).

The Palestinian Central Tender Department (CTD) is the authority in charge for pre-qualification, tendering and 

awarding . The pre-qualification and Contract Award of experienced Contractors is subject to the regulations contained 

in the current KfW guidelines for the Procurement Goods, Works and associated Services in Financial Cooperation 

with Partner Countries (see www.kfw-entwicklungsbank.de) and the Palestinian Public Procurment Law. 

The contract will be awarded to an eligible Contractor with proven experience  in the field of engineering, installation and construction 

of water and wastewater networks and related structures (e.g. pumping stations and reservoirs), roads, electrical works and WWTPs, in 

the region and a minimum annual turnover of  30  Mio Euro.

The CTD hereby invites qualified international contractors to submit application for pre-qualification for the required 

infrastructure works.

Project Description: 

This announcement refers to the development of an industrial estate (890.000 m²) in Jenin Governorate 

The project measures are divided into off-site infrastructure measures and on-site infrastructure subdivided into seven lots:

Off-Site Infrastructure:

Lot 1: 4th Transformer and its auxiliaries »»
Lot 2: WWTP Compact Unit »»
Lot 3: Off-site facilities»»

Lot 3.1: Main Water Pipeline from Connection Point at Al Jalameh adjacent the Palestinian •	
Israeli border to roundabout (intersection “Road 60 – JIFZ access road); 1,200 m pipeline, 3 valves and distribution chambers. - 
8” steel pipe or 20” steel pipe - 

(One of the above options will be awarded) 

Lot 3.2: Connection pipelines•	
“temporary” connection to existing high pressure pipeline (30 bar) at roundabout (8” steel pipe, ca. 15m, 30bar).- 
from roundabout along the access road to the reservoir inside the JIFZ area; 8” steel pipe; 1,950 m.- 

Lot 3.3: Reservoir, water tower and pumping station•	
Lot 3.4: Access road, street lighting telecommunication system ( Ducts  and Manholes) •	
Lot 3.5: Storm water connection to Wadi and rehabilitation of Wadi (approx. 1.3 km).•	
Lot 3.6: Roundabout at road No 60 with 300 m access road in area C •	

On-Site Infrastructure:

Lot»»  4: Water supply, fire-hydrant system and sewer networks

Lot»»  5: Road construction

Lot»»  6: Power networks and street-lightning

Lot»»  7: Storm water drainage system

Companies with qualified personnel, appropriate facilities and experience in the execution of comparable projects may request the pre-

qualification documents from CTD address below   during office hours from 8:30 a.m. to 2:30 p.m. The pre-qualification documents will 

be transferred in electronic version to the applicants.

Central Tendering Committee (CTD)

Second Floor, Apartment No. 9  /    Um Al Sharaet, Al Ameen Square

Al Bireh, Ramalah, WB, Palestine.  

Tel: +97022987888 /  Fax.: +97022988582  /  email: ctd@mpwh.pna.ps

 –

 –  –
 –
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Invitation to Bid

Program Name: Gaza2020 Health Matters Funded By : USAID

Tender Name Procurement of Suppling and Delivering Consumables 

for the benefit of Secondary Healthcare (SHC)- NGOs in Gaza Strip, 
Bid # [US1M4 -GS-17-SA0014]

    Date: July 17, 2017
1. CARE International in West Bank and Gaza is an international, nonprofit, secular 
organization committed to fighting global poverty and delivering emergency aid in 
times of humanitarian crisis.
2. CARE International WBG would like to invite sealed bids from eligible and 
qualified suppliers who are officially registered locally in the field of medical supplies 
and who have past experience in supplying and delivering of consumables to Gaza 
strip in accordance to the terms and conditions presented within the bid documents.   
3. The consumables will be delivered directly to CARE International WBG 
warehouses in Gaza Strip. Given that, the supplier is fully responsible for all 
required procedures and costs to supply, deliver and hand over the consumables to 
CARE International WBG inside Gaza Strip. In accordance to the tender terms and 
conditions, Bill of Quantities (BOQs) and rates.
4. Suppliers may quote for any item in the BOQs under this invitation, given that 
all items within BOQ MUST be priced individually. 
Each item will be evaluated and awarded separately to the lowest responsive 
supplier. Given that, CARE International WBG has the right to increase/decrease 
the quantities without any additional cost or drop any or all quantities mentioned in 
the BOQ in this tender, and/or to award each item/BOQ totally or partially.   
5. All interested suppliers can obtain a copy of the tender documents the official 
working hours (9:00 am – 2:00 pm) from Tuesday July 18, 2017 till Sunday July 
30, 2017.  In the address presented below.
6. Deadline for Bids Submission : On or before July 31,2017, at 12:00 O’clock 
                    Note:  Late bids will be rejected
Bid Security: Value: 5% of total bid price.
    Validity : from July 31 , 2017 to November 28 , 2017
   Format: Bid Security in the form of bank guarantee or certified 
     cheques . Cash or personal cheques are not accepted.
Means of Submission - Sealed bids envelope addressed and submitted  to 
  CARE International WBG  secured “Bid Box” 

Address of Submission

Gaza

CARE International – Gaza Office 
AL-Remal- Ahmad Abdul-Aziz Street-
opposite the maternity building of Al-
Shifa Hospital Tel: +972 (0)8 2820450

West Bank

CARE International – Ramallah Office 
AL Ersal Street – AL Masayef – 
Millennium Building, 3rd floor Tel : 
+972 (0)2 22954949

Gaza

CARE International – Gaza Office 
AL-Remal- Ahmad Abdul-Aziz Street-
opposite the maternity building of Al-
Shifa Hospital Tel: +972 (0)8 2820450

West Bank

CARE International – Ramallah Office 
AL Ersal Street – AL Masayef – 
Millennium Building, 3rd floor Tel : 
+972 (0)2 22954949

Invitation to Bid

Program Name: Gaza2020 Health Matters Funded By : USAID

Tender Name Procurement of supplying, delivering and installing 
medical equipment and surgical instruments for the benefit of 

Secondary Health Care (SHC) NGOs in Gaza Strip, 
Bid # [US1M4 -GS-17-SA0015]

    Date: July 17, 2017
1. CARE International in West Bank and Gaza is an international, nonprofit, secular 
organization committed to fighting global poverty and delivering emergency aid in 
times of humanitarian crisis.
2. CARE International WBG would like to invite sealed bids from eligible and 
qualified suppliers who are officially registered locally in the field of medical 
supplies and who have past experience in supplying delivering and installing 
medical equipment and surgical instruments to Gaza strip in accordance to the terms 
and conditions presented within the tender.   
3. The medical equipment and surgical instruments will be delivered directly to 
the assigned Secondary Health Care (SHC) NGOs in Gaza Strip. Given that, the 
supplier is fully responsible for all required procedures and costs to supply, deliver, 
install and hand over the medical equipment and surgical instruments to the assigned 
Secondary Health Care (SHC) NGOs inside Gaza Strip. In accordance to the tender 
terms and conditions, Bill of Quantities (BOQs) and rates.
4. Suppliers may quote for any item in the BOQs under this invitation, given that all 
items within BOQ MUST be priced individually. 
Each item will be evaluated and awarded separately to the lowest responsive 
supplier. Given that, CARE International WBG has the right to increase/decrease 
the quantities without any additional cost or drop any or all quantities mentioned in 
the BOQ in this tender, and/or to award each item/BOQ totally or partially.  
5. All interested suppliers can obtain a copy of the tender documents the official 
working hours (9:00 am – 2:00 pm) from Monday July 17, 2017 till Tuesday August 
08, 2017.  In the address presented below.
6. Deadline for Bids Submission : On or before August 10, 2017, at 12:00 O’clock 
                 Note:  Late bids will be rejected
Bid Security : Value: 5% of total bid price.
    Validity: from August 10, 2017 to February 06, 2018
   Format: Bid Security in the form of bank guarantee or certified 
    cheques . Cash or personal cheques are not accepted.
Means of Submission - Sealed bids envelope addressed and submitted  to CARE 
                      International WBG  secured “Bid Box” 

Address of Submission

ضمن خطة لتمويل مشاريع مائية

اليابان تمنح تونس قرضًا بقيمة ٣٠٠ مليون يورو


	PQ_Advertisment_AL_Ayyam_Newspaper_17_07_2017
	PQ_Advertisment_Al_Quds_17_07_2017

