
 

 

 ريمةفرع  –جمعية الهالل األحمر اليمني 

YEMEN RED CRESEDENT - RAYMAH 

 

 

 –عزلة سلوكة /بناء خزان قرية ذي جودان+ عزلة بني عبد العزيز ( بناء خزان قرية الشعير)إعالن لمشروعي 

 .ريمةمحافظة  –كسمة مديرية 

 :عن انزال المناقصات التالية يمةرفرع  -تعلن جمعية الهالل االحمر اليمني

رقم 

 المناقصة
مصدر  اسم المشروع

 التمويل
 الخبرات المطلوبة

عملة 

 العطاء

الرسوم 

 بالدوالر

مدة 

صالحية 

العطاء 

 (يوم)

صالحية 

ضمان 

 العطاء

 (يوم)

قيمة 

 الضمان

موعد فتح 

 المظاريف

2016/1 
بناء خزان قرية 

عزلة بني /الشعير
مديرية /عبد العزيز

 محافظة ريمة/كسمة

 االتحاد
+ األوروبي 
الصليب 
األحمر 
 الدنماركي

خبرة سابقة في نفس 
المجال وان يكون لدية 
عقد تنفيذي واحد على 
 االقل في نفس المجال

خالل الخمس السنوات 
 السابقة

بالدوالر 
 األمريكي

100 $ 90 120 150,000
 ريال

يناير  15

 م2017
الساعة 
 العاشرة
 صباحا

2016\2 
بناء خزان قرية ذي 

عزلة /جودان
مديرية /سلوكة

 محافظة ريمة/كسمة

 االتحاد
+ األوروبي 
الصليب 
األحمر 
 الدنماركي

خبرة سابقة في نفس 
المجال وان يكون لدية 
عقد تنفيذي واحد على 
 االقل في نفس المجال

خالل الخمس السنوات 
 السابقة

بالدوالر 
 األمريكي

100 $ 
 

90 120 150,000    
 ريال

يناير  15

م 2017

الساعة 
العاشرة 
 صباحا

 المجال تقديمالمقاولين المؤهلين والذين سبق وان عملوا في نفس  ريمةفرع  -تدعو جمعية الهالل االحمر اليمني هوعلي

 :لما يلي  عطاءاتهم للمشاريع اعاله وذلك وفقا

عزلة  – مديرية كسمة)ريمة فرع  –يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر جمعية الهالل االحمر اليمني  .1

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسوم الترد   (772060700 :رقم تلفون  – العنقبمنطقة  –سلوكة 

 . مشروعهو موضح اعاله قرين كل حسب ما

اسم المشروع ورقم المناقصة في او قبل  همكتوب عليولق ومختوم بالشمع االحمر غيسلم العطاء في مظروف م .2

 .اعاله لفتح المظاريف قرين كل مشروع ةد المحدديعاالمو

 – العنقبمنطقة  –عزلة سلوكة  – مديرية كسمة)ريمة تفتح المظاريف في مقر جمعية الهالل االحمر اليمني فرع  .3

حسب المواعيد المحددة اعاله قرين كل مشروع في نفس الساعة واليوم المذكورين  (772060700 :رقم تلفون 

عطاء يقدم او يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد الى  وأيهم يمندوب اعاله بحضور المقاولين المتقدمين او

 .صاحبة مقفوال

 .على المتقدم احضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول واحضار سند الشراء للوثائق   .4

 .على المتقدم احضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعات  .5

 .على المتقدم احضار صورة من البطاقة التأمينية والزكوية سارية المفعول .6

 .احضار صورة شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول .7

اعاله صالح للفترة المذكورة اعاله  ةلغ المحددايرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط او شيك مقبول الدفع بالمب .8

 .قرين كل مشروع ابتداء من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض اي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة

 .مدة صالحية العطاء حسب ماهو محدد اعاله  .9

 .عاله وسيتم استبعاد اي عطاء يتم تقديمة بعملة مغايرةيقدم العطاء بالعملة المذكورة ا .11

 .من العطاءات هرب العمل غير ملزم بقبول اقل عطاء او غير .11

 هلية عدم زيارتوالخاص ان يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطائه ويتحمل مسؤ هيجب على مقدم العطاء وعلى حساب .21

  .للموقع

 ريمةفرع  –مناقصة عامة من جمعية الهالل األحمر 


