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 واالستشاريين لتأهيل المقاولين والموردين دعوة

 الخاصة بمؤسسة بناء للتنمية  األستشاريين/المقاولين/ل في قوائم الموردينيللتسج

 

 (BFD) مؤسسة بناء للتنمية 

( استشاريين/موردين/تأهيل )مقاولين   : عنوان الدعوة 

 : تاريخ الدعوة 29/1/2020

 : تاريخ انتهاء الدعوة 1/3/2020

 

 مقدمة 

ھي منظمة غیر حكومیة تسىع نحو دعم أسس التنمیة المستدامة و تقدیم أنشطة استجابة انسانیة طارئة  (  BFD) مؤسسة بناء للتنمیة 
رة  ي إطار الحرص عىل استمراریة عمل المؤسسة لتقدیم خدماتھا  . للمجتمعات المتضر

ام   فر ر رة مع الحرص عىل ضمان الی  للفئات المتضر
كات واألفرادذوي   ر تعلن المؤسسة عن دعوتھا للمؤسسات والشر المؤسسة بمبادئ الشفافیة والمساءلة وإتاحة الفرصة لجمیع المھتمیر

ر  /االستشارییر ر ي قوائم الموردین/المقاولیر
ر بتقدیم المتطلبات الالزمة للتسجیل فر ة الراغبیر ه الدعوة للحصول عىل قائمة  وتھدف ھذ .الخیر

وط والمعاییر المطلوبة   ر وفقا للشر ر لتقدیم الخدمات وفق القائمة ادناه وستقوم المؤسسة بتقییم جمیع طلبات المتقدمیر من المؤھلیر
ر عند الحاجة   .لیتم الرجوع للمؤھلیر

 

 المؤسسة   معلومات  .1

 اسم المؤسسة: (BFD) مؤسسة بناء للتنمية 

ي                
ان –صنعاء تقاطع شارع عمان مع شارع جيبوت   : العنوان جوار أكاديمية بازرعة للطير

tenders@bfdyemen.org الخاص بالدعوة:  األيميل 

 رقم التواصل:  772939778

http://bfdyemen.org :الموقع األلكتروني 
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 وة  لدعمجاالت ا .2

 إعادة التأهيل(  -المقاوالت )اعمال االشغال  .1
 المستلزمات الطبية   .2
 المعدات الطبية   .3
 األدوية   .4
 المحاليل الطبية   .5
 المواد الغذائية   .6
 المواد الخاصة بتدخالت قطاع االصحاح والنظافة   .7
 الغذائية والمأوى   یر المواد غ .8
ي والمدرسي  .9  األثاث المكتبر

 كمبيوتر وصيانة شبكات   أجهزة .10
ونية   ةیاالجھزة الكھربائ  .11  واإللكی 
 معدات األمن والسالمة   .12
    ة یالقرطاس .13
 البناء والسباكة  أدوات .14
 سالمة   أدوات .15
 . ار یوصيانتھا وتوفیر قطع الغ  ة یالكھربائ المولدات .16
 .  انتھا یالطاقة الشمسية وص انظمة .17
 االلعاب  .18
لية   أدوات .19 ر  میر
 المالبس  .20
 ومعدات الخياطة والتطريز   أدوات .21
 وأدوات زراعية  مواد  .22
 الطباعة والتصوير.  خدمات .23
 النقل والشحن.  خدمات .24
 حراسة أمنية.  خدمات .25
 النظافة.  خدمات .26
ر التام خدمات .27  . یر
 تصوير وتوثيق   خدمات .28
 مالية ومضفية   خدمات .29
 دعائية واعالنية   خدمات .30
 محاسبية وإدارية  أنظمة  .31
 استشارات هندسية  خدمات .32
 استشارات مالية  خدمات .33
 مكاتب توظيف   خدمات .34
 استشارات قانونية  خدمات .35
 استشارية عىل مستوى األفراد خدمات .36
 تطوير مؤسسي   خدمات .37
 تدريب وتأهيل   خدمات .38
 أماكن التدريب  تأجیر  .39
 النفط والوقود  داتإمدا  .40
ي  السكن .41

 الفندف 
 وكالة سفر  .42
 ترجمة  .43
 المراجعة والتدقيق  .44
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 طريقة التقديم  .3

ن والموردين )يتم الت   ديم بإحدى الخيارات التالية( قطريقة التقديم بالنسبة للمقاولير

استمارة   .1 ن )تحميل  والمقاولير الموردين  السلوك(  تأهيل  مدونة  ن    المرفقة  +  يمير جميع  األعالن  عىل  وارسال  وتعبئتها 
ي  
ن
الكائن ف ي  المتطلبات )نسخة ورقية( اىل مقر المؤسسة 

جوار أكاديمية    –صنعاء تقاطع شارع عمان مع شارع جيبوت 
ان   . خالل ساعات الدوام الرسمي بازرعة للطير

 الموضحة.  جميع المتطلبات وتعبئة)  https://ee.humanitarianresponse.info/x/dZNMlyt9الرابط ) الدخول اىل .2

ن   ديم بإحدى الخيارات التالية( ق )يتم الت االفراد  طريقة التقديم بالنسبة لالستشاريير

ن تأهيل  )تحميل استمارة   .1 ن    المرفقة  + مدونة السلوك(  األستشاريير األعالن وتعبئتها وارسال جميع المتطلبات  عىل يمير
ي  
ن
ي  )نسخة ورقية( اىل مقر المؤسسة الكائن ف

ان  –صنعاء تقاطع شارع عمان مع شارع جيبوت  جوار أكاديمية بازرعة للطير
 . خالل ساعات الدوام الرسمي 

 الموضحة.  جميع المتطلبات وتعبئة) https://ee.humanitarianresponse.info/x/1K5ycxmCالرابط )الدخول اىل  .2

مالحظة/ يجب عىل المتقدم عند ارسال المتطلبات اىل مقر المؤسسة بان يتم توضيح المعلومات األساسية )اسم صاحب  
ي مظروف مغلق. الشخص المخول  – االيميل  –العنوان  – رقم النشاط  –العرض 

ن
 بالتواصل مع رقم التلفون( ويتم تسليمها ف

 

   ارفاقها الوثائق المطلوب  .4

 المقاولين/الموردين  •
 

 الوثائق المطلوبة 
 ( 1)المرفق  تأهيل الموردين والمقاوليناستمارة 

 ( 3)المرفق مدونة السلوك 

 . صورة من السجل التجاري ساري المفعول يحدد النشاط التجاري

 . البطاقة الضريبية سارية المفعول
 سارية المفعول.  ترخيص محل /صورة من شهادة مزاولة المهنة

 . )البروفايل( بالمقدم الملف التعريفي الخاص 

 السابقة.  والخبراتعقود  التوفير 

 االستشاريين  •
 
 

 الوثائق المطلوبة 
 ( 2)المرفق   األستشاريينتأهيل استمارة 

 ( 3)المرفق مدونة السلوك 

 السيرة الذاتية. 

 . والخبرات السابقة عقود  التوفير 

 

  

mailto:contact@bfdyemen.org
https://ee.humanitarianresponse.info/x/dZNMlyt9


  

Building Foundation for Development –  Sana’a – 01443942 – 775999151 -  contact@bfdyemen.org 
Intersection of Amman Street with Djibouti Street 

next to the Bazara Aviation Academy 
 تقاطع شارع عمان مع شارع جيبوتي 

ية بازرعة للطيرانجوار أكاديم  

 

Building Foundation for 
Development 

Head Office - Sana'a 

 مؤسسة بناء للتنمية

  صنعاء -املكتب الرئيسي 

 

 

 

 مالحظات هامة: 

 وسوف يتم الرجوع الى القائمة عند الحاجة.   واستشاريين تأهيل موردين ومقاولين وجب التنبيه أن هذه الدعوة فقط لتقديم طلبات   •

 .لن يتم النظر في أي تقديم بعد انتھاء الموعد المحدد في هذا االعالن •

 ووضع ذلك في األعتبار عند التقييم. يحق للمؤسسة الرجوع الي الجھات التي سبق لمقدم العطاء التعامل معھم •

 . شرط اساسي لعملية التقديم ير جميع المتطلباتوفوت األستشاريين/استمارة تأهيل الموردين/المقاولينتعبئة يجب  •

 . يحق للمؤسسة النزول الميداني للجھات المقدمة للتأكد من معايير التأهيل •

 متقدم لم يستوفي متطلبات التأهيل.  اي  ، وسيتم استبعادالمؤسسةيجب إعداد كافة الوثائق المذكورة وفقاً للتعليمات المقدمة من  •

    . والوثائق الداعمة بشكل سريسيتم االحتفاظ بكافة الردود   •
 

 )األستفسارات(   بناء  مؤسسةالتواصل مع   .5

: بالرقم االتصال  .1 ي
 
يد او ارسال ايميل اىل  772939778تلفون:   اآلت : الير ي

ن
وت    . tenders@bfdyemen.org الكي 

ي  صنعاء تقاطع شارع الحضور اىل مقر المؤسسة ) .2
 
ان–عمان مع شارع جيبوت ( كل يوم اربعاء من  جوار أكاديمية بازرعة للطير

ة األعالن.   11حت  الساعة    10الساعة   خالل في 
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