
 عامة مناقصةعالن إ 

 I 

 

 

 التالٌة : المناقصاتصنعاء عن إنزال  ( (NFDHRتعلن المؤسسة الوطنٌة للتنمٌة واالستجابة االنسانٌة 

 .الحدٌدة وحجة –توفٌر الدعم المتكامل فً الصحة والمٌاه واإلصحاح  البٌئً  مشروع مناقصات  -

 موضوع المناقصة المناقصة رقم
مصدر 
 التموٌل

 قٌمة الضمان
رسوم وثائق 

 المناقصة
موعد فتح 
 المظارٌف

NFDHR/WASH/9/2017 
 –مرافق صحٌة  2اعادة تأهٌل 

 محافظة حجة –مدٌرٌة وضرة 
OCHA 

1,000     
$ 

لاير  5,000
 ٌمنً

 األربعاء
05/04/2012

 م

NFDHR/WASH/10/2017 
 –مرافق صحٌة  2اعادة تأهٌل 

 محافظة حجة –مدٌرٌة نجرة 
OCHA 

1,000     
$ 

لاير  5,000
 ٌمنً

األربعاء 
05/04/2012

 م

NFDHR/WASH/11/2017 
 –مرافق صحٌة  2اعادة تأهٌل 

محافظة  –مدٌرٌة بٌت الفقٌة 
 الحدٌدة

OCHA 
1,000     

$ 
لاير  5,000
 ٌمنً

األربعاء 
05/04/2012

 م

NFDHR/WASH/12/2017 
 –مرافق صحٌة  2اعادة تأهٌل 

 محافظة الحدٌدة –مدٌرٌة الدرٌهمً 
OCHA 

1,000     
$ 

لاير  5,000
 ٌمنً

األربعاء 
05/04/2012

 م

NFDHR/WASH/13/2017 
مدٌرٌة  –اعادة تأهٌل مشروع مٌاه 

 محافظة الحدٌدة –الدرٌهمً 
OCHA 

1,000     
$ 

لاير  5,000
 ٌمنً

األربعاء 
05/04/2012

 م
 

التقدم بطلباتهم الخطٌة إلى المؤسسة المؤهلٌن الراغبٌن الدخول فً المناقصة  الشركات والموردٌنوعلٌه ندعو 
  :الوطنٌة للتنمٌة واالستجابة اإلنسانٌة لشراء وثائق مناقصة المشروع المذكور أعاله وذلك وفقاً للتالً

  امام  -حدة  –سسة الوطنية للتنمية والستجابة االنسانية المؤٌتم الحصول على وثائق المناقصة من لجنة المناقصات بمقر
( خالل ساعات الدوام 01430464 : (تلفون نالالجئٌ لشؤون المتحدةاالردنٌة جوار مفوضٌة االمم الٌمنٌة الجامعة 

 الرسمً، مقابل رسوم ال ترد بحسب ما هو موضح أعاله.
  ورقم  االنسانٌة الستجابةاو للتنمٌة الوطنٌة المؤسسةتقدم العطاءات فً مظروف مختوم بالشمع األحمر ومكتوب علٌه اسم

 ومرفقاً بها ما ٌلً: المناقصة واسم مقدم العطاء
 إرفاق صورة من البطاقة الضرٌبٌة. .1
 ارفاق صورة من السجل التجاري. .2
 إرفاق صورة من البطاقة الزكوٌة. .3
 صورة من البطاقة التأمٌنٌة.إرفاق  .4
 .ألغراض الضرٌبة العامة على المبٌعاتإرفاق شهادة التسجٌل  .5
 .إرفاق شهادة مزاولة المهنة .6

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

 التالً:كما ٌجب على المتقدم ارفاق 
 ارفاق الخبرة السابقة فً هذا المجال. -
 ارفاق سند تحصٌل رسوم المناقصة فً مظروف العطاء. -

 ال ٌقبل إي عطاء ما لم ٌكن مستوفٌاً للشروط الواردة أعاله.

وأخر موعد الستالم العروض كما هو موضح  م4/4/2012الموافق  الثالثاءهو ٌوم علماً بأن أخر موعد لبٌع وثائق المناقصة 
 .سٌرفض وٌعاد إلى صاحبه هذا الموعدعطاء ٌقدم بعد  أعاله الساعة العاشرة والنصف صباحاً وأيبالجدول 

 www.NFDHR.orgلمزٌد من المعلومات ٌرجى زٌارة موقع المؤسسة على شبكة االنترنت 
 info@nfdhr.org  أو التواصل عبر اٌمٌل المؤسسة
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