
 
 
 
 

 
م 2019) 1تمديد موعد فتح المظاريف للمناقصة العامة رقم ( تعلن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة عن

المرحلة األولى  –، وعدادات منزلية وملحقات لمشروع إعادة تأهيل شبكة مياه صنعاء القديمة  الخاصة بتوريد انابيب حديد مجلفن
  م وفقاً لإلعالن المعدل وذلك كالتالي :26/5/2019بدالً عن يوم األحد م 17/6/2019الموافق  االثنينإلى يوم 

  
  

    

 

 

1 1– 2019م  
توريد انابيب حديد مجلفن ، وعدادات منزلية 
وملحقات لمشروع إعادة تأهيل شبكة مياه 

  المرحلة األولى . –صنعاء القديمة 
  لایر 40.000  $10.000  اليونيسف

  
موقعة ومختومة من قبل المخول بذلك إلى (إدارة  ةفي هذه المناقصة التقدم بطلباتهم الخطي المشاركة فعلى اإلخوة الراغبين

المشتريات والمخازن) بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة أثناء أوقات الدوام الرسمي والكائنة مقرها 
لشراء  563945،  250174فاكس  250162،  250173 -بالحصبة جوار المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون ت رقم :

     االثنين يوم هو وآخر موعد لبيع وثائق المناقصة ال ترد أعاله المناقصةأمام  لغ المذكوروثائق المناقصة نظير المب واستالم

م10/6/2019الموافق  
 

الجهة  أسمقديم العطاءات في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر أصل + صورتين إلى عنوان الجهة المحدد ومكتوباً عليه ت
  -والمشروع ورقم المناقصة واسم مقدم العطاء ومرفقاً بها ما يلي:

المبلغ المحدد أعاله ضمان ابتدائي غير مشروط وغير قابل لإللغاء بنفس نموذج الصيغة المحددة في وثائق المناقصة ب  .أ
 ) يوماً من تاريخ فتح المظاريف أو شيك مقبول الدفع.120قرين كل مناقصة بضمان بنكي صالحاً لمدة (

 .البطاقة الضريبية سارية المفعول صورة من   .ب
 . صورة من البطاقة الزكوية سارية المفعول  .ج
 . صورة من البطاقة التأمينية سارية المفعول   .د
 . صورة من شهادة ضريبة المبيعات  .ه
 . صورة من شهادة مزاولة المهنة   .و
 إرفاق كاتلوجات مختومة .  .ز
  تقديم عينات.  .ح

قبل آخر يمكن للراغبين في المشاركة االطالع على وثائق المناقصة قبل شرائها وذلك بزيارة المؤسسة خالل أوقات الدوام الرسمي 
  موعد لبيع وثائق المناقصة.

وهو اليوم المحدد لفتح المظاريف وسيتم فتح المظاريف في تمام م 17/6/2019بتاريخ الثنين اآخر موعد الستالم العطاءات يوم 
ً الساعة  يمثلهم صالة االجتماعات بمكتب المدير العام وبحضور أصحاب العطاءات أو من  -بمبنى المؤسسة  الحادية عشر صباحا

  بتفويض رسمي موقع ومختوم ، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد وفتح أول مظروف.

 

   

     


