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مجموعة  (60) شراء وتوريد

مجموعة ( 30)بطاريات منها 

( 30)و ( 1200Ah)سعة 

  (960Ah)مجموعة سعة 

 

شراء : المجموعة االولى 

مجموعة سعة ( 30)وتوريد 

(1200Ah) 

 

11,000$ 

25/01/2017 

 

01/02/2017 20,000 
شراء : المجموعة الثانية 

مجموعة سعة ( 30)وتوريد 

(960Ah) 

 

9,000$ 

 

 ـ:فعلى الشركات الراغبة في الدخول في هذه المناقصة تقديم طلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى 

بالجراف شارع )مكتب المناقصات  – قسم المشتريات –ادارة المشتريات والمخازن  – للهاتف النقال شركة يمن موبايل

 (.ال ترد)ألخذ نسخة من المواصفات مقابل الرسوم المحددة أعاله  ،( امام مجلس الشورى التلفزيون

عليه  اومكتوب شركة يمن موبايل للهاتف النقال المحدد أعالهيقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع االحمر إلى عنوان   -

 ـ:وفي طيه الوثائق التاليةورقم المناقصة ، واسم مقدم العطاء ،  اسم الشركة والمشروع

 (120)صالح لمدة  لجدول أعالهاب بمبلغ مقطوع كما هو محددلصيغة المحددة في وثائق المناقصة ضمان بنكي بنفس نموذج ا .1

 .أو شيك مقبول الدفع يوما من تاريخ فتح المظاريف

 .صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول .2

 .البطاقة الضريبية سارية المفعول+ صورة من شهادة ضريبة المبيعات  .3

 .البطاقة الزكوية سارية المفعول+ صورة من البطاقة التأمينية  .4

 .صورة من شهادة مزاولة المهنة .5

إليها آنفا ويكتفى بتقديم الوثائق القانونية المؤهلة الصادرة من  تستثنى الشركات األجنبية من تقديم الوثائق والشهادات المشار -

 .البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات

وسيتم فتح المظاريف بحضور أصحاب الشركات أو من  هو الساعة العاشرة والنصف صباحا اخر موعد الستالم العطاءات -

ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم ،  ريخ المحدد أعالهينوب عنهم في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بحسب التا

 .إعادتها بحالتها المسلمة إلى أصحابها

الموضح بعاليه بمكتب مدير إدارة المشتريات والمخازن بحضور أصحاب  شركة يمن موبايلسيتم فتح المظاريف بمقر  -

 .موقع ومختوم العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي

قبل شرائها خالل أوقات الدوام للفترة المسموح بها  ةاالطالع على وثائق المناقص ةالمشاركة في هذه المناقص في يمكن للراغبين -

 www.yemenmobile.com.ye  أو عن طريق زيارة موقعنا االلكتروني ، ةلبيع وثائق المناقص

http://www.yemenmobile.com.ye/

