
 
 

 لبرنامجا ضمن التالٌة العامةة المناقص إنزال عن شركة ٌمن موباٌل للهاتف النقال )ش.م.ي( تعلن
 -:تموٌل ذاتً م5102 للعام االستثماري

 م
رقم 

 المناقصة
 اسم المناقصة

 مبلغ الضمان
 بالدوالر

اخر موعد لالستفسارات 
 واخر موعد لبيع الوثائق

 تاريخ فتح المظاريف
مبلغ الرسوم 

 باللاير

1 90-5912 

 (  مع15KVAمولد كهربائً قدرة ) 08شراء وتورٌد 

 (ATSكبٌنة تحكم ) 08 

 

 

 

11/11/5912 

 

20,000 
 المجموعة االولى :

  (15KVAمولد كهربائً قدرة ) 08شراء وتورٌد 
$27,570 

 
52/11/5912 

 المجموعة الثانٌة :

 (ATSكبٌنة تحكم ) 08شراء وتورٌد عدد 

 
 

$2,875 
 

 

      
 -إلى: طلباتهم الخطٌة خالل أوقات الدوام الرسمًم ٌتقد ةهذه المناقص الدخول فً الشركات الراغبةفعلى 

بالجراف  مكتب المناقصات – المشترٌاتقسم  -ادارة المشترٌات والمخازن  – شركة ٌمن موباٌل 
 المحددة أعاله )ال ترد(.مقابل الرسوم ألخذ نسخة من المواصفات  التلفزٌونشارع 

المحدد ومكتوب علٌه الشركة ٌقدم العطاء فً مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان  -
 -والمشروع ورقم المناقصة، واسم مقدم العطاء، وفً طٌه الوثائق التالٌة:الشركة اسم 

 ضمان بنكً بنفس نموذج الصٌغة المحددة فً وثائق المناقصة بمبلغ مقطوع .1
( صالح لمدة  للمجموعة الثانٌة$  2,875+ للمجموعة االولى$  27,570وقدره )
 أو شٌك مقبول الدفع. ٌوم من تارٌخ فتح المظارٌف121

 .صورة من شهادة التسجٌل والتصنٌف سارٌة المفعول .2

 صورة من شهادة ضرٌبة المبٌعات + البطاقة الضرٌبٌة سارٌة المفعول. .3

 البطاقة الزكوٌة سارٌة المفعول. صورة من البطاقة التأمٌنٌة + .4

 صورة من شهادة مزاولة المهنة. .5

الشركات األجنبٌة من تقدٌم الوثائق والشهادات المشار إلٌها آنفاً وٌكتفى بتقدٌم  ىتستثن
 .الوثائق القانونٌة المؤهلة الصادرة من البلدان التً تنتمً إلٌها تلك الشركات

وسٌتم فتح المظارٌف  صباحاً  الحادٌة عشر هو الساعةات العطاءالستالم موعد  آخر -
والنصف عشر  ةالحادٌبحضور أصحاب الشركات أو من ٌنوب عنهم فً تمام الساعة 

ولن تقبل العطاءات التً ترد بعد هذا الموعد وسٌتم بحسب التارٌخ المحدد أعاله  ظهراً 
 إعادتها بحالتها المسلمة إلى أصحابها.

 مدٌر إدارة المشترٌات والمخازنسٌتم فتح المظارٌف بمقر الشركة الموضح بعالٌة بمكتب  -
 بحضور أصحاب العطاءات أو من ٌمثلهم بتفوٌض رسمً موقع ومختوم.

ٌمكن للراغبٌن فً المشاركة فً هذه المناقصات اإلطالع على وثائق المناقصات قبل  -
ا لبٌع وثائق المناقصات أو عن طرٌق زٌارة شرائها خالل أوقات الدوام للفترة المسموح به

 www.yemenmobile.com.yeموقعنا االلكترونً 

 
 

 

http://www.yemenmobile.com.ye/

