
 

 

 

 

التالية بتمويل ذاتي ضمن عن إنزال المناقصة العامة  المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية تعلن
 :م 2016البرنامج االستثماري للعام 

 اسم المشروع الموضوع
مبلغ الضمان 

 بالدوالر
الرسوم 
 بالريال

صة العامة رقم المناق

الخاصة ( 07/2016)

بشراء وتوريد عدد 

مولدات مختلفة ( 8)

القدرات موزعة 
 :كاآلتي 

( 4)شراء وتوريد عدد : المجموعة األولى 

وكبائن التحكم مع ( KVA 800)مولدات قدرة 

 .التدريب المحلي
البنى التحتية 
وإعادة التأهيل 

 واإلعمار

18,000 $ 

15,000 
( 2)شراء وتوريد عدد  :المجموعة الثانية 

مولدات قدرة ( 2) + (KVA 150)مولدات قدرة 

(KVA 100) وكبائن التحكم مع التدريب المحلي 

 .م15/2015إعادة للمناقصة رقم 

3,000 $ 

 
 (يحق للمتقدم المشاركة في مجموعة واحدة أو في كال المجموعتين معا) المناقصة الشركات الراغبة الدخول في هذهلى فع

 :  ات الدوام الرسمي إلىقطلباتهم الخطية خالل أو متقدي

قسم العقود والمناقصات بالجراف ألخذ نسخة من  –اإلدارة العامة للمشتريات والمخازن  –المؤسسة العامة لالتصاالت 
 (.ال ترد)المواصفات مقابل الرسوم المحددة أعاله 

 .م18/01/2107 يوم االربعاءآخر موعد لبيع الوثائق و

المؤسسة ومكتوب عليه اسم  ةالمحدد المؤسسة عنوانالم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى يقد -
 :عطاء , وفي طيه الوثائق التالية واسم مقدم ال , المناقصةوالمشروع ورقم 

وبحسب ما هو موضح في أو شيك مقبول الدفع  بنفس نموذج الصيغة المحددة في وثائق المناقصة ضمان بنكي  .1
 يوما من تاريخ فتح المظاريف( 120)الجدول أعاله صالح لمدة 

 .يوما من تاريخ فتح المظاريف(90)فترة صالحية العطاء لمدة  .2
 .المفعول ةشهادة التسجيل والتصنيف ساريصورة من  .3
 .البطاقة الضريبية سارية المفعول+ صورة من شهادة ضريبة المبيعات  .4
 .البطاقة الزكوية سارية المفعول+ التأمينية  صورة من البطاقة .5
 .صورة من شهادة مزاولة المهنة .6

المشار إليها آنفا ويكتفى بتقديم الوثائق القانونية المؤهلة الصادرة  الشهاداتو الوثائق تستثنى الشركات األجنبية من تقديم  -
 .من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات

 م29/01/2017الموافق  األحدمن يوم  ظهرا ةالحادية عشرالساعة  هو المظاريفوفتح  عطاءاتال الستالمآخر موعد   -

 .ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وسيتم إعادتها بحالتها المسلمة إلى أصحابها

ريات والمخازن بمقر صاحب العمل الموضح أعاله بصالة فتح المظاريف باإلدارة العامة للمشت سيتم فتح المظاريف -
  .بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم

 
الدوام الرسمي  أوقات المشاركة في هذه المناقصة االطالع على وثائق المناقصة قبل شرائها خاللفي يمكن للراغبين  -

: عن طريق زيارة موقعنا االلكتروني أو عالن إ أولنشر  من يوما (25)للفترة المسموح بها لبيع وثائق المناقصة لمدة 

www.ptc.gov.ye. 

 مناقصة من المؤسسة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية

http://www.ptc.gov.ye/

