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 التالية : المناقصاتعن إنزال  ( (NFDHRتعلن المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة االنسانية 

 .م8102صعدة  محافظة -التدخالت المتكاملة في المياه واالصحاح البيئي والتواصل من أجل التنمية  مشروع مناقصات  -

 

  :للتالي وفقا   وذلك عطاءاتهم تقديم المجال نفس في المتخصصين المؤهلين الشركات والمقاولينوعليه ندعو 
 الردنيةا اليمنية الجامعة امام - حدة – االنسانية واالستجابة للتنمية الوطنية المؤسسة مقر من المناقصات وثائق على الحصول يمكن 

 ما بحسب ترد ال رسوم مقابل ، الرسمي الدوام ساعات خالل( 10001410: ) تلفون الالجئين لشؤون المتحدة االمم مفوضية جوار
 أعاله موضح هو

 في مقر المؤسسة شرائها قبل المناقصة وثائق على االطالع يمكن. 
  ومرفقا  بها  رقم المناقصة واسم مقدم العطاءاسم وو المشروعتقدم العطاءات في مظروف مختوم بالشمع األحمر ومكتوب عليه اسم

 ما يلي:
 المظاريف فتح تاريخ من ابتداء   يوما   41 لمدة المفعول ساري يكون ان ويجب أعاله المحدد بالمبلغ مشروط غير بنكي ضمان ارفاق .0

 .البنكي بالضمان مصحوب غير عطاء أي وسيرفض
 صورة من البطاقة الضريبية. .8
 صورة من السجل التجاري. .0
 صورة من البطاقة الزكوية. .0
 صورة من البطاقة التأمينية. .5
 سارية المفعول. شهادة مزاولة المهنةصورة من  .1

 .المظاريف فتح جلسة في للمطابقة الوثائق هذه أصول إحضار ضرورة مع بعالية إليها المشار الوثائق كافة مفعول سريان ويشترط

 كما يجب على المتقدم ارفاق التالي:

 المناقصة.ارفاق الخبرات السابقة في نفس مجال  -
 ارفاق سند تحصيل رسوم المناقصة في مظروف العطاء. -

 ال يقبل إي عطاء ما لم يكن مستوفيا  للشروط الواردة أعاله.

 ا  ظهر 8:01الساعة  م10/21/8102الموافق  األربعاءعلما  بأن أخر موعد لبيع وثائق المناقصة هو يوم  -

 . صباحا   0101:الساعة  م18/12/8102 الخميسأخر موعد لتسليم العروض يوم  -

صنعاء وأي  –الساعة الحادية عشر صباحا  بمقر المؤسسة  م18/12/8102 الخميسموعد جلسة فتح المظاريف يوم  -
 سيرفض ويعاد إلى صاحبه. الموعد هذا بعدعطاء يقدم 

 

 www.NFDHR.orgلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المؤسسة على شبكة االنترنت 
 info@nfdhr.org  عبر ايميل المؤسسةأو التواصل 
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توريد وتركيب شبكة مياه المرحلة الثانية لمشروع 

مديرية سحار   -بني عوير الغربي  –مياه ذو حنيش 
 محافظة صعدة –
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وصيانة  0م 011تنفيذ خزان مياه أرضي سعة
الخزان السابق وغرفة الضخ لمشروع مياه ذو 

 -مديرية سحار  -بني عوير الغربي  -حنيش 
 محافظة صعدة
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