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      بوابة رئاسة الجامعة.تنفيذ بشأن م 2222( لعام 2رقم ) عامةجامعة حضرموت عن رغبتيا في إنزال المناقصة ال تعمن
 ذاتي.مصدر التمويل:  

        إلى العنوان  الدوام الرسميفعمى الراغبين المشاركة في ىذه المناقصة التقدم بطمباتيم الخطية خالل أوقات 
اإلنشاءات سابقا لشراء واستالم وثائق المناقصة نظير  –فوه  –إدارة المشتريات والمخازن  –جامعة حضرموت : التالي 

 .ال يمني ال تردـري (ألف ةمبمغ وقدره )عشر 
 م.18/28/2222الموافق  ثالثاءىو يوم الوآخر موعد لبيع الوثائق  -

العطاء في مظروف مغمق ومختوم بالشمع األحمر ومكتوب عميو اسم الجية والمشروع ورقم المناقصة،  يقدم
 واسم مقدم العطاء، وفي طيو البيانات التالية:

من قيمة العطاء المقدم، ثالثمائة وخمسون ألف ريـال يمني  (352222بمبمغ مقطوع قدره )ضمان بنكي غير مشروط  .1
 من تاريخ فتح المظاريف، أو تقديم شيك مقبول الدفع. يوما()مائة وعشرين صالح لمدة 

 صورة طبق األصل من بطاقة ضريبية سارية المفعول )مع إحضار األصل عند فتح المظاريف(. .2

 صورة طبق األصل من البطاقة التأمينية سارية المفعول )مع إحضار األصل عند فتح المظاريف(. .3

 رية المفعول )مع إحضار األصل عند فتح المظاريف(.ة سالزكويصورة طبق األصل من البطاقة ا .4

 (.األصل عند فتح المظاريفطبق االصل من شيادة مزاولة المينة )مع احضار صورة  .5

 الخبرة السابقة في تنفيذ مثل ىذه المناقصات. وكذلك القدرة عمى تنفيذ خدمات الصيانة ما بعد تنفيذ أعمال المناقصة. .6

اإلنشاءات سابقا ، وآخر موعد الستالم العطاءات  –فوه  –يجب تقديم الوثائق إلى إدارة المشتريات والمخازن 
ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد ىذا الموعد.  م.25/28/2222الثالثاء الموافق صباحا من يوم  11ىو قبل الساعة  

الجامعة  امين عامفي مكتب  م25/28/2222الثالثاء الموافق صباحا من يوم  11سيتم فتح المظاريف في الساعة 
 المتقدمين أو من يمثميم بتفويض رسمي موقع ومختوم. بحضور

يمكن لمراغبين في المشاركة في ىذه المناقصة االطالع عمى وثائق المناقصة قبل شراؤىا وذلك خالل الدوام 
 م.13/28/2222يوم الخميس الموافق الرسمي من تاريخ نشر ىذا اإلعالن وحتى 
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