
 

 إعالن مناقصة 
  

على تمويل المشاريع التالية : تمويل األصغربرنامج األتحاد للوافق   
 

اريففتح المظموعد   

 ) الساعة والتاريخ (

قيمة 
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 ) أيام (

مدة 

صالحية 

العطاء    ) 

 أيام (

رسوم 

 المناقصة

بالريال 

 اليمني 

شروعمكونات الم مصدر التمويل عملة العطاء  م رقم المناقصة اسم المشروع 

01  /05  /2019  

ص 11:00  
1600 $  دوالر أمريكي  4000 90 120 

الصندوق االجتماعي للتنميه 

ــــ منحة البنك الدولي 

االضافيه والطارئه عن 

طريق برنامج االمم المتحده 

 االنمائي

وريد منظومات شمسية متكاملة لعدد ت

يل تمومكاتب لبرنامج األتحاد لل 7

 األصغر للمحافظات

حضرموت -ابين-عدن  

 تزويد فروع وبرامج ومؤسسات

 التمويل األصغر بالطاقة البديلة

01-2019 

 

 

1 

 

 

       
 

 

عن طريق المناقصة  معطاء اتهاألخوة الموردين المؤهلين تقديم  تمويل األصغربرنامج االتحاد للوعليه يدعو 

المناقصة. الموضح أعاله وذلك وفقاً لوثائق  روعللمش  
 

محسن تمويل األصغر فرع عدن . عمارة لل االتحادبرنامج  يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر (1

 -عدن  -الشيخ عثمان ، شارع الذهب بجانب فندق الكرامة – الثالثالدور فوق صيدلية محسن  باعوضه

وذلك خالل  602087-02 / 2329685 - 02:  تلفون ، 00967-772543827جوال:  الجمهورية اليمنية ،

 . أدناه الموضحةرد حسب ما هو موضح أعاله وبحسب العناوين تال  ومساعات الدوام الرسمي مقابل رس
 

يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصة، في أو   (2 

على العنوان التالي:  شروعقرين كل م قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف  

شارع  – الثالثالدور فوق صيدلية محسن  محسن باعوضهتمويل األصغر فرع عدن . عمارة لل االتحادبرنامج  

:  تلفون ، 00967-772543827جوال:  الجمهورية اليمنية  ، -عدن  -الشيخ عثمان ، الذهب بجانب فندق الكرامة

02-2329685 / 02-602087 
 

 

فوق صيدلية  محسن باعوضهتمويل األصغر فرع عدن . عمارة برنامج االتحاد لللمظاريف في مقر تفتح ا ( 3 

جوال:  الجمهورية اليمنية ، -عدن  -الشيخ عثمان ، شارع الذهب بجانب فندق الكرامة – الثالثالدور محسن 

 602087-02 / 2329685-02:  تلفون ، 772543827-00967

في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور الموردين قرين كل مشروع  حسب الموعد المحدد أعاله  

 المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً. 

 

 
 

 

  .على المتقدم إرفاق صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائق  (4

 المبيعات ضريبةصورة من شهادة تسجيل  إحضارعلى المتقدم    (5 

.ساريتي المفعول  الزكويةالتأمينية و البطاقة  صورة من البطاقة  إحضارعلى المتقدم    ( 6 

.شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول صورة  إحضارعلى المتقدم  (  7     

وانين السارية في البالد. بدفع الضرائب بحسب الق االلتزام على المتقدم   (8    

يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط )حسب ما هو محدد أعاله( صالح للمدة المذكورة أعاله أو   (9 

وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان  من تاريخ فتح المظاريف قرين كل مشروع شيك مقبول الدفع

 المناقصة. 

.مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله  (10   

 11(  يقدم العطاء بالعملة المذكورة أعاله وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمة بعملة مغايرة. 

. من العطاءات تمويل األصغر غير ملزم بقبول أقل العطاءات أو غيرهبرنامج االتحاد لل (12  

 أكتوبر. 14( يمكن االطالع على اإلعالن في صحيفتي الثورة و 13

                        

: باالتيبشأن بيع المظاريف االتصال  لالستفسار     

شارع  – الثالثالدور فوق صيدلية محسن  محسن باعوضهتمويل األصغر فرع عدن . عمارة برنامج االتحاد لل

 ، 00967-772543827جوال:  الجمهورية اليمنية ، -عدن  -الشيخ عثمان ، الذهب بجانب فندق الكرامة

 602087-02 / 2329685-02:  تلفون

 


