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GECRPA-5/4:عن إنزال المناقصة العامة رقم 
 

 رس في عدد من المحافظاتامدمن اللعدد  أثاث مدرسي توريد 
 

حصمت الجمهورية اليمنية عمى  ممويىل مىن ةياىة المنميىة ال وليىة عاىر ارنى مل احمىم الممحى ع احنمى ا  عاىر م ىروع 
 ا  المى ووع ت المعممى ع  اموجىل العاى  الموسىن اسىمن   المنحىة لسى ا وسوف يمم اسمخ ام جزء من ةىه  األ غ ل الع مة 
 إل  ةه  ال عوع.

ي عو م روع األ غ ل الع مة المور ين المعمم ين الراغاين الم  ركة و  ةه  المن سصة الما م اطما مهم الخطية خىلل 
   ىى رع المحروسىى ت المممىىرع مىىن  ىى رع الزايىىر  مممىىون ماىىر الم ىىروع الكىى ان وىىأوسىى ت الىى وام الرسىىم  إلىى  

 .لاير ح مر  ع رع آحفل راء واسملم وث اق المن سصة نظير مامغ وس ر   01409303 و كس  01409287
ومكمىىول عميىىم اسىىم الجهىىة  أعىىل ياىى م العطىى ء وىى  مظىىروف مغمىىق ومخمىىوم ا ل ىىمن األحمىىر إلىى  العنىىوان المو ىى  

 والم روع ورسم المن سصة، واسم ما م العط ء، وو  طيم الوث اق الم لية:
يومىى   مىىن مىى ري  وىىم   90 وحر، صىى ل  لمىى ع  5000 ىىم ن انكىى  غيىىر م ىىروط امامىىغ ماطىىوع سىى ر  .1

 المظ ريف، أو  يك مااول ال ون.
 + صورع من  ه  ع  رياة المايع ت  اط سة  رياية س رية الممعول.2
 + الاط سة الزكوية س رية الممعولاط سة مأمينية، س رية الممعول .3
 صورع من  ه  ع مزاولة المهنة.4
 العين ت و الكم لوج ت )إها ك نت مطمواة(..5
% من سيمة العرض, مموسط 80. المؤةلت المطمواة لممور ين م مل: موور سيولة م ليم ح مال عن 6

عا ين مم ثمين خلل الخمس السنوات الم  ية ولن يمم اعط ء أ  ة مش مم يل لما  ان المنمجة منميه 
 محمي .

ثن  ال رك ت احجناية من ما يم ال ه  ات والاط س ت الم  ر اليهى  انمى  ويكممى  اماى يم الوثى اق الا نونيىة المؤةمىة ممس
 .الص  رع من الام ان الم  منمم  اليه  ال رك ت

 5/8/2018المواوىق   األحى  يىوم ظهىرا الح  يىة ع ىرع  حسملم العط ءات ووم  المظ ريف ةو السى عة آخر موع -
 ولن ماال العط ءات الم  مر  اع  ةها الموع  ويمم إع  مه  مغماة.

 سيمم وم  المظ ريف و  مار الم روع   اح ور أصح ل العط ءات أو من يمثمهم اممويض رسم  موسن ومخموم. -
يمكن لمراغاين و  الم  ركة و  ةه  المن سصة احطلع عم  وث اق المن سصة سال  راؤة  وهلك خلل ال وام  -

.ول اعلنأ ريوم  من م ري  ن  18المسموح اه  لاين وث اق المن سصة لم ع مممرع لالرسم    
 

 واهلل ول  الموويق ،،،


