
 

 

 

 

 لمية للتعليماتعلن وحدة الشراكة الع

أربعة وعشرين ألف نسخة من الكراسات  24,000لطباعة  وذلك( 22/16)رقم العامة  ةعن رغبتها في انزال المناقص

 .اليمن –والتي سيتم تمويلها من برنامج الشراكة العالمية للتعليم ...التعليمية الخاصة بالطفولة المبكرة

خالل الفترة  وثائق المناقصةالراغبين المشاركة في هذه المناقصة تقديم خطاب رسمي موقع ومختوم لطلب شراء فعلى 

من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا من  المسموح بها لبيع الوثائق في اوقات الدوام الرسمي

 :وذلك على العنوان التالي يوم السبت إلى يوم االربعاء

-01/، فاكس 216457-01/تلفون – خلف وزارة الشباب والرياضة - شارع الزبيري - وحدة الشراكة العالمية للتعليم

216456. 

وآخر موعد لبيع الوثائق هو ال يرد ني ريال يمعشرة آالف ( 10,000)علما بان رسوم بيع وثائق المناقصة مبلغ وقدرة 

 .م18/01/2017تاريخ 

 :ويشترط لتقديم العطاء االلتزام بالشروط التالية

المناقصة اسم  هومكتوب علي إلى عنوان الجهة المحددة يقدم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع االحمرأن  .1

 : الوثائق التالية هوفي طي ,العطاء ورقم المناقصة  قدموم

ضمانة بنكية  سواء كان شيك مقبول الدفع او( بنفس نموذج الصيغة المحددة في وثائق المناقصة)ضمان عطاء  (أ 

 ةخالية من اي قيد او شرط وغير قابلدوالر ألفان وأربعمائة دوالر أمريكي ( 2,400)بمبلغ مقطوع وقدره 

باسم يوما من تاريخ فتح المظاريف ( 120)صالح لمدة وذلك من بنك معتمد لدى البنك المركزي اليمني  لإللغاء

 .الشراكة العالمية للتعليموحدة برنامج 

 .صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول (ب 

 .سارية المفعول شهادة ضريبة المبيعات والبطاقة الضريبيةصورة من  (ج 

 .سارية المفعول البطاقة التأمينية والبطاقة الزكويةصورة من   (د 

 .سارية المفعول مزاولة المهنةصورة من شهادة  (ه 

 .عطاء بالدوالر االمريكي شامال لالستقطاعات القانونية وغيرهاتقديم ال .2

الشراكة العالمية  وبرنامج ,الواردة في وثائق المناقصة ت غير المستوفية للشروط اعاله اولن يلتفت الى العطاءا .3

 .بأقل االسعار  املزم للتعليم ليس

تمام الساعة الحادية  م25/01/2017الموافق  االربعاءيوم  وفتح المظاريف هو آخر موعد الستالم العطاءات .4

 .بحالتها المسلمة إلى أصحابهالن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد ويتم اعادتها و عشرة صباحا

بحضور اصحاب العطاءات أومن يمثلهم  الموضح بعاليه سيتم فتح المظاريف بمقر وحدة الشراكة العالمية للتعليم .5

 .بتفويض رسمي موقع ومختوم

أوقات الدوام  خاللناقصة قبل شرائها يمكن للراغبين في المشاركة في هذه لمناقصة االطالع على وثائق الم .6

  .يوما من تاريخ نشر أول إعالن 25للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة لمدة الرسمي 

 (22/16)مناقصة رقم 


