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

 .صعدة- التنمية أجل من والتواصل البيئي واالصحاح المياه في الطارئة االستجابة مشروع   -

 موضوع المناقصة رقم المناقصة
مصدر 
 التمويل

 قيمة الضمان
رسوم وثائق 

 المناقصة
فتح  ومكان موعد

 المظاريف

NFDHR/WASH/31/2017 

توريد وتركيب وتشغيل منظومتي 
اه عبر الطاقة الشمسية ضخ مي
 ومشروع ربيع وادي مياه لمشروع

 الغربي عوير بني ، حنيش ذو مياه
 صعدة محافظة – سحار مديرية –

UNICEF 3,000   $ 
00,000 
 ريال يمني

 الخميس
00/07/7007

 م
بمقر المؤسسة 

 صنعاء -
 

تقديم عطاءاتهم وذلك وفقاً  والذين سبق وأن عملوا في نفس المجالالمؤهلين  الموردينالشركات ووعليه ندعو 
  :للتالي

 امام الجامعة  -حدة  –الستجابة االنسانية االمؤسسة الوطنية للتنمية ومن مقر  اتالحصول على وثائق المناقص يمكن
من  ( خالل ساعات الدوام الرسمي00030400 : (تلفون نالالجئي لشؤون المتحدةاالردنية جوار مفوضية االمم اليمنية 

 ، مقابل رسوم ال ترد بحسب ما هو موضح أعاله.العاشرة صباحاً إلى الثالثة عصراً 
  ومرفقاً  رقم المناقصة واسم مقدم العطاءاسم وو المشروعتقدم العطاءات في مظروف مختوم بالشمع األحمر ومكتوب عليه اسم

 بها ما يلي:
ابتداًء  يوماً  070 لمدة المفعول ساري قرين كل مناقصة ويجب ان يكون أعالهبالمبلغ المحدد  مشروط غير بنكي ضمان ارفاق .0

 وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بالضمان البنكي. المظاريف فتح تاريخ من
 صورة من البطاقة الضريبية. .7
 صورة من السجل التجاري. .3
 صورة من البطاقة الزكوية. .0
 صورة من البطاقة التأمينية. .5
 .ألغراض الضريبة العامة على المبيعاتشهادة التسجيل صورة من  .0
 سارية المفعول. شهادة مزاولة المهنةصورة من  .7

 .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:
 ارفاق الخبرات السابقة في نفس مجال المناقصة. -
 ارفاق عرضين منفصلين فني ومالي. -
 العطاء.ارفاق سند تحصيل رسوم المناقصة في مظروف  -

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

م وأخر موعد الستالم العروض كما هو موضح 00/07/7007الموافق  الثالثاءوثائق المناقصة هو يوم علماً بأن أخر موعد لبيع 
 ويعاد إلى صاحبه.بالجدول أعاله الساعة العاشرة والنصف صباحاً وأي عطاء يقدم بعد هذا الموعد سيرفض 

 www.NFDHR.orgشبكة االنترنت لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المؤسسة على 
 info@nfdhr.org  أو التواصل عبر ايميل المؤسسة

 

 

 

 


