
 

 

 

          (  التعلٌم  ) بمدٌنة مأرب قطاع  ( ثنٌان الغانم المدرسة البدٌلة )مدرسة مشروع التورٌدات( ل- مقاوالتال) فً مجال ةعن إنزال المناقص اإلغاثة والبناءمنتدى علن ٌ

 (2221-2رقم )

 .الكوٌتً   فرٌق عطاء المرأةالممول 

 :على النحو التالً (مأرب)محافظة فً ادناه  على تنفٌذ المناقصةم 2216( لعام 322المنشأ بموجب تصرٌح رقم ) اإلغاثة والبناء منتدى وافق                      
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 وبحسب االجراءات المتبعة فً تنفٌذ المناقصات.عاله أ المحددة ةللمناقصعطاءاتهم الموردٌن تقدٌم والمقاولٌن  االخوة اإلغاثة والبناء منتدى دعوٌ :وعلٌه

موضح أعاله قرٌن كل  وحسب ما ه دال ٌر رسوممقابل وذلك خالل ساعات الدوام الرسمً  26 323402 :ن: تلفوامام المجلس المحلً –المجمع  اإلغاثة والبناء منتدى ٌمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر -1

 وبحسب العناوٌن الموضحة ادناه. 2221/ 8/ 29لموافق ا االحداسم ابتداء من ٌوم 

 قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظارٌف قرٌن كل مناقصة على العنوان التالً: وفً مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب علٌه اسم ورقم المناقصة فً االعطاء  ٌسلم -2

 . 26 323402 :ن: تلفوامام المجلس المحلً –المجمع  اإلغاثة والبناء منتدى 

 . 26 323402 :ن: تلفوامام المجلس المحلً  –المجمع  اإلغاثة والبناء منتدىتفتح المظارٌف فً مقر  -3



 

 

 مغلقا.م واي عطاء ٌقدم او ٌصل بعد هذا الموعد سٌرفض وسوف ٌعاد الى صاحبة حسب المواعٌد المحددة أعاله قرٌن كل مناقصة فً نفس الساعة والٌوم المذكورٌن أعاله بحضور الموردٌن والمقاولٌن المتقدمٌن او مندوبٌه

  على المتقدم احضار صورة من البطاقة الضرٌبٌة سارٌة المفعول واحضار سند شراء الوثائق.  -4

 على المتقدم احضار صورة من شهادة تسجٌل ضرٌبة المبٌعات سارٌة المفعول. -5 

                        على المتقدم احضار صورة من البطاقة التأمٌنٌة والزكوٌة سارٌتً المفعول. -6

                               لمتقدم االلتزام بدفع الضرٌبة بحسب القوانٌن السارٌة فً البالد.على ا -8

        ٌر مصحوب خ فتح المظارٌف وسٌرفض أي عطاء غع العطاء ضمان بنكً غٌر مشروط او شٌك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعاله صالح للفترة المذكورة أعاله قرٌن كل مناقصة ابتداء من تارٌٌرفق م -9

 بضمان المناقصة.

                     محدد أعاله. ومدة صالحٌة العطاء حسب ما ه  -12

 ٌقدم العطاء بالعملة المذكورة أعاله وسٌتم استبعاد أي عطاء ٌتم تقدٌمة بعملة مغاٌرة. -11   

  رب العمل غٌر ملزم بقبول اقل عطاء او غٌره من العطاءات. -12

        -crbyemen.org.www لمنتدى اإلغاثة والبناءٌمكن االطالع على اإلعالن فً الموقع االلكترونً  -13   
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