
 اشعار مناقصة

TENDER NOTICE 

(سنة 1)توريد السلع والخدمات   

SUPPLY GOODS AND SERVICES 
 

 

 
 

 

 دة بناءء على قيد الحياة وإعابقااإلنسانية في العالم وتساعد الناس على ال اجاتيلجنة االنقاذ الدولية تستجيب ألسوأ االحت

   .حياتهم

في ي العديد من المحافظات تعمل اليوم ف. م ، وتقدم الرعاية المنقذة للحياة2012في عام  في اليمن تأسست الدوليةلجنة اإلنقاذ 

لجنة اإلنقاذ الدولية تقود من الدمار إلى المنزل ، . الذين تم تشريدهم ويكافحون من أجل البقاء إلى اآلالف اليمن وتعيد األمل

 .الصحة اإلنجابية لجنة اإلنقاذ الدولية تنفذ مشاريع المياه والصرف الصحي المتكاملة ، والصحة والتغذية وبرنامج طوارئ

سنة كاملة مع أصحاب العطاءات الفائزة لكل من الفئات التالية ( 1) المناقصة توقيع عقد لمدة  عوة إلىدالقصد من هذه ال

 .قوائم المرفقات مرفقة .للسلع والخدمات في اليمن

Category Reference 

 فئة المرجعي

Category 

 فئة

IRC/YE/2016 G Vehicle Hire Services                                       خدمات تأجير السيارات       

 

IRC/YE/2016 H Customs Clearance                                            التخليص الجمركي            

IRC/YE/2016 I Supply of Fuel and Lubricants                    إمدادات الوقود وزيوت التشحيم 

IRC/YE/2016 L Hotels, Restaurants and Conference              الفنادق والمطاعم والقاعات 

IRC/YE/2016 M Office Consumables ت المكتب                                                    مستلزما  

IRC/YE/2016 N Printing and Visibility                                                    خدمات الطباعة 

IRC/YE/2016 O Water Tracking Services     خدمة تزويد مياه الشرب                                  

 

المقاولين المهتمين والمؤهلين تأهيال مناسبا يمكنهم الحصول على الوثائق المطلوبة لهذه المناقصات من خالل /لموردينا

مبينا ملف الشركة وعنوانها وكل التفاصيل ، أو  Procurement.aden@rescue.org :إرسال ايميل الى العنوان التالي 

  Tel (01) 435059 –ن إيراشارع  –مكتب صنعاء : من خالل

 اإلنشاءات –مكتب شارع خور مكسر ( IRC)عدن الميدان 

  7390096 009680أو  00967 02 275262: الهاتف

وصف الفئة الى مكاتب المنظمة " و"في ظرف عادي بشكل واضح مع رقم الفئة المرجعي  مستوفاةوينبغي تقديم الوثائق 

 .المبينة أعاله في كل من صنعاء وعدن

، علما بأن العطاءات المقدمة بعد هذا م 15/01/2017صباحا من يوم األحد الموافق  10:00اخر موعد لتقديم العطاءات هو 

 .التاريخ لن تقبل

منظمة األنقاذ الدولية غير ملزمة بقبول أقل عرض سعر أو عطاء أو اي شكل من فرز األصوات سيؤدي الى تنحية العطاء 

 .تلقائيا

 Reference IRC: 1/1/2017 م1 /1/2017(: IRC)المرجع 
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