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 التالٌة : ةالمنالصعن إنزال  ( (NFDHRتعلن المؤسسة الوطنٌة للتنمٌة واالستجابة االنسانٌة 

 .محافظة صعدة -التدخالت المتكاملة فً المٌاه واالصحاح البٌئً والتواصل من أجل التنمٌة  مشروع ةمنالص  -

 

  :للتالً وفما   وذلن عطاءاتهم تمدٌم المجال نفس فً المتخصصٌن المؤهلٌن الموردٌنوعلٌه ندعو الشركات و
 الٌمنٌة الجامعة امام - حدة – االنسانٌة واالستجابة للتنمٌة الوطنٌة المؤسسة ممر من المنالصات وثائك على الحصول ٌمكن 

 ترد ال رسوم ممابل ، الرسمً الدوام ساعات خالل( 36003410: ) تلفون الالجئٌن لشؤون المتحدة االمم مفوضٌة جوار االردنٌة
 أعاله موضح هو ما بحسب

 فً ممر المؤسسة شرائها لبل المنالصة وثائك على االطالع ٌمكن. 
  واسم ورلم المنالصة واسم ممدم العطاء ومرفما  بها  المشروعتمدم العطاءات فً مظروف مختوم بالشمع األحمر ومكتوب علٌه اسم

 ما ٌلً:
 المظارٌف فتح تارٌخ من ابتداء   ٌوما   43 لمدة المفعول ساري ٌكون ان وٌجب أعاله المحدد بالمبلغ مشروط غٌر بنكً ضمان ارفاق .6

 .البنكً بالضمان مصحوب غٌر عطاء أي وسٌرفض
 صورة من البطالة الضرٌبٌة. .2
 صورة من السجل التجاري. .0
 صورة من البطالة الزكوٌة. .0
 صورة من البطالة التأمٌنٌة. .5
 صورة من شهادة مزاولة المهنة سارٌة المفعول. .1

 .المظارٌف فتح جلسة فً للمطابمة الوثائك هذه أصول إحضار ضرورة مع بعالٌة إلٌها المشار الوثائك كافة مفعول سرٌان وٌشترط

 كما ٌجب على المتمدم ارفاق التالً:

 ارفاق الخبرات السابمة فً نفس مجال المنالصة. -
 ارفاق سند تحصٌل رسوم المنالصة فً مظروف العطاء. -
 .بختم ممدم العطاء مختومة  للمواد المطلوبة الكتالوجاتجمٌع ارفاق  -

 ٌمبل إي عطاء ما لم ٌكن مستوفٌا  للشروط الواردة أعاله.ال 

 ا  ظهر 2303م الساعة 30/30/4236الموافك  األثنٌنعلما  بأن أخر موعد لبٌع وثائك المنالصة هو ٌوم  -

 .صباحا   63303 الساعة م34/30/4236 الثالثاء ٌومهو أخر موعد لتسلٌم العروض  -

مكتب صعدة  – بممر المؤسسة صباحا   عشر الحادٌة الساعة م34/30/4236 الثالثاء ٌومموعد جلسة فتح المظارٌف  -

 بعدوأي عطاء ٌمدم  5شمة رلم  –الدور األول  –مبنى السكن الجامعً  –شارع ابن سلمان  –مدٌنة صعدة  –
 سٌرفض وٌعاد إلى صاحبه. المحدد الموعد
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 لٌد المٌاه لمشارٌع منزلٌة مٌاه عدادات تورٌد
 وآل الحدب مٌاه مشروع -العالبً مٌاه مشروع)التنفٌذ
 مشروع - العامري آل مٌاه مشروع - والعبٌدي حسٌن
 صعدة محافظة - سحار مدٌرٌة -(  الحاربة مٌاه

UNICEF 6,533  $ 
63,000 
 لاير ٌمنً

 الثالثاء

34/30/2364 
 الحادٌة الساعة
 صباحا   عشر

بمكتب 
 -المؤسسة 
 صعدة


