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    محافظة صنعاء –مشاريع مياه  4تأهيل  – اتعطاء

                                                                                        

 (شفاء/أمل/اغاثة)

 

                   م                                                           06/2017/   18االحد: تاريخ االصدار 

 .عصرا بتوقيت اليمن 05:00الساعة ,م 03/07/2017   االثنين :لمنح وثائق المواصفات  النهائي الموعد

                                      .عصرا بتوقيت اليمن 05:00الساعة ,م 2017/07/05االربعاء : الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمنظمة 

 (زوا اليمن)محافظة صنعاء  –مشاريع مياه  4عطاءات تأهيل : المرجع 

 :مقدمة 
من الصراعات  في الدول المتضررة" للذين يعانون " هي منظمة هولندية غير ربحية تقدم المساعدة ( زوا)منظمة 

 .البشرية أو الكوارث الطبيعية ألكثر من أربعين عاما

النازحين داخليا , والمجتمعات المضيفة لهم باإلضافة إلى العائدين واألسر  الفئات المستهدفة بشكل عام تضم الالجئين ,

 .المتأثرة بصراعات من غير النازحين

م وتتنوع النشاطات من برامج إغاثة متكاملة لتوفير المياه , الصرف الصحي , 2012أعمالها في المن عام ( زوا)بدأت 

 .ير غذائيةوالغ والنظافة إلى برامج توفير المواد الغذائية

مشاريع مياه في مديريتي بني مطر  4تأهيل بتمويل من الحكومة الهولندية وتحت اشراف منظمة اليونيسف تعتزم زوا 

 .صنعاء –بالتنسيق مع مكتب هيئة مياه الريف  محافظة صنعاء –وسنحان وبني بهلول 

 : وفق ما يلي طلب عروض األسعار

 عملة العطاء المناقصةمكونات  اسم المشروع رقم العطاء
مدة صالحية 

 العطاء باليوم

1711-01 
توريد وتنفيذ شبكة مياه مشروع 

 -شهاب حلة  – المساجد) لعزل
 (صنعاء -بني مطر -قيدان

توريد وتنفيذ أنابيب حديد مجلفنة حسب االقطار 
الموضحة وملحقاتها من محابس وعدادات وغرف 

  .تفتيش وأعمال حفر ودعامات خرسانية

الدوالر 
 االمريكي

 شهر

يشترط على المقاولين والموردين الراغبين أن يكونوا من ذوي االختصاص وأن يتقدموا بطلب كتابي رسمي يسلم يدويا 

الكائن في شارع  –اليمن  –للحصول على وثائق المواصفات والنماذج المعتمدة لتقديم العطاءات من لدى مكتب زوا  –

,  399 920 771 967+: أمانة العاصمة هاتف  –, مقابل مفوضية شؤون الالجئين , أمام معهد أميد أيست الجزائر 

 :وفي األوقات التالية  خالل أيام الدوام الرسمي من االحد إلى الخميس 236 01-567

 .عصرا 3:00صباحا إلى  10:00خالل شهر رمضان من  -

  .عصرا 5:00صباحا إلى  9:00بعد إجازة عيد الفطر من  -

مع إرفاق كامل معلومات  tenderzoayemen@gmail.com: أو عن طريق ارسال طلب إلى البريد االلكتروني 

 .المزود والبريد االلكتروني المراد ارسال نماذج العطاء إليه

 لمحدد أعاله , وبحيث يكون كل عطاء في مغلف مستقل ومكتمل الوثائق تسلم مظاريف العطاءات لزوا في الموعد ا

ومعنونا عليه بيانات العطاء وأسم المتقدم ورقم الهاتف , على أن يختم المغلف بالختم الرسمي ويحكم بالشمع 

 .األحمر
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