
 عامة منالصة إعالن 

 I 

 

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

 .املحويت يف  الغذاء و البيئي والاصحاح املياه الحتياجات الاول  للمسار املتكاملة االستجابةمشروع منالصة   -

 

 وفما   وذلن عطاءاتهم تمدٌم المجال نفس فً المتخصصٌنو المؤهلٌن والمؤسساتالشركات وعلٌه ندعو 

 0 :للتالً
 الجامعة امام - حدة – االنسانٌة واالستجابة للتنمٌة الوطنٌة المؤسسة ممر من المنالصات وثائك على الحصول ٌمكن 

 ممابل ، الرسمً الدوام ساعات خالل( 06000410: ) تلفون الالجئٌن لشؤون المتحدة االمم مفوضٌة جوار االردنٌة الٌمنٌة

 أعاله موضح هو ما بحسب ترد ال رسوم
 فً ممر المؤسسة شرائها لبل المنالصة وثائك على االطالع ٌمكن. 
  رلم المنالصة واسم ممدم العطاءاسم وو المشروعتمدم العطاءات فً مظروف مختوم بالشمع األحمر ومكتوب علٌه اسم 

 ومرفما  بها ما ٌلً:
 فتح تارٌخ من ابتداء   ٌوما   40 لمدة المفعول ساري ٌكون ان وٌجب أعاله المحدد بالمبلغ مشروط غٌر بنكً ضمان ارفاق .6

 . البنكً بالضمان مصحوب غٌر عطاء أي وسٌرفض المظارٌف
 صورة من البطالة الضرٌبٌة. .2
 صورة من السجل التجاري. .0
 . سارٌة المفعول مزاولة المهنة ترخٌصشهادة صورة من  .0

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

 المتمدم ارفاق التالً:كما ٌجب على 

 ارفاق الخبرات السابمة فً نفس مجال المنالصة. -
 ارفاق سند تحصٌل رسوم المنالصة فً مظروف العطاء. -

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

 ا  ظهر 2300م الساعة 60/00/4206الموافك  االربعاءعلما  بأن أخر موعد لبٌع وثائك المنالصة هو ٌوم  -

 . صباحا   60300 الساعة م66/00/4206 الخمٌس ٌوم العروض لتسلٌم موعد أخر -

 – المؤسسة بممر صباحا   عشر الحادٌة الساعة م66/00/4206 الخمٌس ٌوم المظارٌف فتح جلسة موعد -

 .صاحبه إلى وٌعاد سٌرفض الموعد هذا بعد ٌمدم عطاء وأي صنعاء

 

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

 

 

 موضوع المنالصة رلم المنالصة
مصدر 
 التموٌل

لٌمة 
 الضمان

رسوم وثائك 
 المنالصة

موعد فتح 
 المظارٌف

NFDHR/WASH/19/2019 
توريد وتركيب وتشغيل واختبار منظومة ضخ مياه 

 –عبر الطاقة الشمسية لمشروع مياه الظاهر

 محافظة المحويت –مديرية الخبت 
OCHA 1,800 $ 

15,000 

 لاير ٌمنً 

 الخمٌس
66/00/2064 

 الحادٌة الساعة
 صباحا   عشر


