
 

 

 

                 بمدينة مأرب الوحدات السكنية لذوي االحتياجات الخاصةمشروع التوريدات( ل- مقاوالتال) في مجال ةعن إنزال المناقص(CRB) اإلغاثة والبناءمنتدى علن ي

 (0201-3رقم )  ( اإليواء  ) قطاع 

 .العالمية للشباب اإلسالمي الندوةالممول 

 :على النحو التالي (مأرب)محافظة في ادناه  على تنفيذ المناقصةم 0211( لعام 320المنشأ بموجب تصريح رقم ) اإلغاثة والبناء منتدى وافق                      
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 المناقصات.وبحسب االجراءات المتبعة في تنفيذ عاله أ المحددة ةعطاءاتهم للمناقصالموردين تقديم المقاولين و االخوة(  CRB) اإلغاثة والبناء منتدى دعوي :وعليه

موضح أعاله قرين كل  وحسب ما ه دال ير رسوممقابل وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي  21 323300 :ن: تلفوامام المجلس المحلي –المجمع  اإلغاثة والبناء منتدى يمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر -1

 وبحسب العناوين الموضحة ادناه. 0201/ 8/ 32لموافق ا االثنيناسم ابتداء من يوم 

 قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف قرين كل مناقصة على العنوان التالي: وفي مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم ورقم المناقصة في االعطاء  يسلم -0

 . 21 323300: ن: تلفوامام المجلس المحلي –المجمع  اإلغاثة والبناء منتدى 

 . 21 323300: ن: تلفوامام المجلس المحلي  –المجمع  اإلغاثة والبناء منتدىتفتح المظاريف في مقر  -3



 

 

 مغلقا.الموعد سيرفض وسوف يعاد الى صاحبة م واي عطاء يقدم او يصل بعد هذا حسب المواعيد المحددة أعاله قرين كل مناقصة في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور الموردين والمقاولين المتقدمين او مندوبيه

  على المتقدم احضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول واحضار سند شراء الوثائق.  -3

 على المتقدم احضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعات سارية المفعول. -0 

                        المتقدم احضار صورة من البطاقة التأمينية والزكوية ساريتي المفعول. على -1

                               على المتقدم االلتزام بدفع الضريبة بحسب القوانين السارية في البالد. -8

        محدد أعاله صالح للفترة المذكورة أعاله قرين كل مناقصة ابتداء من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب ع العطاء ضمان بنكي غير مشروط او شيك مقبول الدفع بالمبلغ اليرفق م -9

 بضمان المناقصة.

                     محدد أعاله. ومدة صالحية العطاء حسب ما ه  -12

 العطاء بالعملة المذكورة أعاله وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمة بعملة مغايرة. يقدم -11   

  رب العمل غير ملزم بقبول اقل عطاء او غيره من العطاءات. -10

        -crbyemen.org.www يمكن االطالع على اإلعالن في الموقع االلكتروني لمنتدى اإلغاثة والبناء -13   

 

http://www.crbyemen.org/

