حكومة فلسطٌن
وزارة األشغال العامة واإلسكان
دائرة العطاءات المركزٌة
لصالح الهٌئة العامة للمدن الصناعٌة
المناطق الصناعٌةالحرة()PIEFZA
إبداء إهتمام
رقم العطاءPIEFZA/FRG-KfW/2017/039-CTD :
اسم المشروع :إنشاء منطقة جنٌن الصناعٌة الحرة ()JIFZ
(أعمال البنٌة التحتٌة الخارجٌة وأعمال المرحلة األولى للبنٌة التحتٌة الداخلٌة).

نوع المناقصة:المناقصات التنافسٌة الدولٌة مع التأهٌل المسبق
رقم المنحة433 65 2000 ZMB :
صاحب العمل :الهٌئة العامة للمدن الصناعٌة الفلسطٌنٌة
التموٌل:جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة من خالل بنك التنمٌة األلمانً ()KfW
تلقت حكومة فلسطٌن ممثلة بوزارة المالٌة والتخطٌط قرضا ومنحة مقدمة من جمهورٌة ألمانٌا االتحادٌة من خالل بنك
التنمٌة األلمانً) ( KfWلتطوٌر منطقة جنٌن الصناعٌة الحرة (.)JIFZ
دائرة العطاءات المركزٌة الفلسطٌنٌةهً الجهة المخولة بعماللتأهٌل المسبق وطرح العطاءاتوإحالتها .وسٌتمعمل التأهٌل
المسبق للمقاولٌن وإحالة العطاء الحقا على المقاواللمؤهلحسب شروط بنك التنمٌة األلمانً ((KfWالخاصة بمناقصات
السلع واألشغال والخدمات المرتبطة بها وكذلك قانون الشراء العام الفلسطٌنً لعام (.)2014
وعلٌه تدعو دائرة العطاءآت المركزٌة المقاولٌن المصنفٌن لدى لجنة التصنٌف الوطنٌة درجة أولى فً أحدالمجاالت
التالٌة :الطرق ،الكهرومٌكانٌك ،المٌاه والمجاري ومحطات التنقٌةو المؤهلٌن حسب الشروط الواردة فً وثٌقة إبداء
اإلهتمام التقدم بعروضهم لعمل التأهٌل المسبق.
وسٌتم تأهٌل المقاولٌنالذٌن لدٌهم خبرة موثقة فً مجال هندسة وتركٌب وانشاء شبكات المٌاه والصرف الصحً واالعمال
ذات الصلة (مثل محطات الضخ والخزانات) والطرق واألعمال الكهربائٌة ومحطات معالجة مٌاه الصرف الصحً.
وصف المشروع
تنفٌذ أعمال البنٌة التحتٌة الخارجٌةوالمرحلة األولى من البنٌة التحتٌة الداخلٌة لمنطقة جنٌن الصناعٌة الحرة
( 890.000متر مربع) فً محافظة جنٌن  ،حٌث تتوزع عناصر البنٌة التحتٌة الخارجٌةوالداخلٌة على النحو التالً: :
عناصر البنٌة التحتٌة الخارجٌة :

 .1الجزء األول :محول كهرباء رئٌسً وملحقاته
 .2الجزءالثانً :محطةمعالجةالمٌاهالعادمة
 .3الجزء الثالث :انشاءات خارج الموقع :
 3.1خط المٌاه الرئٌسً من نقطة الربط فً الجلمة المجاورة للحدودإلى الدوار المقترح (تقاطع طرٌق رقم
-60تقاطع طرٌق المنطقة الصناعٌة ) بطول 1200متر تقرٌبا مع ملحقاته.
 أنابٌب فوالذٌة بقطر  8أو  20إنش على أن ٌتم إختٌار أحدهمافً مرحلة اإلحالة . 3.2خطوط ربط المٌاه :
 خطربط "مؤقت" مع الشبكة الحالٌة ذات الضغط العالً عند الدوار المقترح (أنبوب فوالذي بقطر "8بطول  15م و ضغط  30بار).
 خط ربط من الدوار المقترح إلى الخزان داخل منطقة جنٌن الصناعٌة الحرة بمحاذاة الطرٌقالرابط ) أنبوب فوالذي بقطر  "8و بطول  1950م )
 3.3خزان أرضً و خزان مرتفعومحطةضخللمٌاه.
 3.4الطرٌق الرابطللمنطقة الصناعٌة مع أعمال إإلنارة للشارع وخطوط اإلتصاالت (مناهل و أنابٌب
التمدٌد).
 3.5الطرٌق الواصل بٌن المنطقة الصناعٌة وطرٌق  60بطول 300م والدوار الواقعة بمنطقة (ج)
 3.6خطوطتصرٌف مٌاه األمطاروالذي سٌتم ربطها مع الوادي المجاور مع إعادة تأهٌل للوادي فً تلك
المنطقة ) تقرٌبا 1.3كم).
عناصر البنٌة التحتٌة الداخلٌة للمرحلة األولى :
.1
.2
.3
.4

الجزء الرابع:شبكات المٌاه و الصرف الصحً و نظام مكافحة الحرائق .
الجزء الخامس :شبكة الطرق الداخلٌة
الجزء السادس :شبكات الكهرباء وإنارة الشوارع
الجزء السابع :نظام تصرٌف مٌاه االمطار

ٌمكن للشركات التً لدٌها الخبرة فً تنفٌذ مشارٌع البنٌة التحٌة واإلنشاءات المماثلة باإلضافة إلى الكادر الفنً المؤهل ,
طلب وثائق إبداء اإلهتمام للتأهٌل المسبق من عنوان  CTDأدناه خالل ساعات العمل من  8:30صباحا إلى  2:30مساءاً
حٌث سٌتم تزوٌد الشركات المعنٌة بوثائق إبداء اإلهتمام للتأهٌل المسبق كنسخة الكترونٌة .

العنوان :دائرة العطاءات المركزٌة
وزارة االشغال العامة واالسكان
ام الشراٌط  /دوار االمٌن  /البٌرة – الضفة الغربٌة
تلفون+97022987888 :
فاكس+97022988582 :
البرٌد اإللكترونًctd@mpwh.pna.ps:
على الشركات المعنٌة تسلٌم العروض خالل فترة أقصاها ٌوم االثنٌن الموافق  21/08/2017الساعة الثانٌة عشرة
ظهراً حسب التعلٌمات فً طلب وثائق إبداء اإلهتمام للتأهٌل المسبق  ،مع العلم أنه لن ٌتم النظر فً أي عروض ٌتم
تسلٌمها بعد هذا الوقت المحدد.
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