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 استالم وثائق المناقصة 1 

 
 أقر بموجب هذا استالم نسخة من وثائق المناقصة الخاصة بالمشروع أعاله. 

 
 العطاءات دعوة لتقديم  .2 استالم وثائق المناقصة  .1

 مقترح العطاء  .4 الشروط العامة للمناقصة  .3

 ( 2- (& )أ 1- )أ  عرض السعر مرفق .6 ذج العطاء نمو .5

 مرفق ج  مناطق التوزيع  .8 لألدوات والمواد مرفق ب صور توضيحية  .7

 الشروط العامة ) عقد التوريد(هـ  .10 قائمة المواد مرفق د  .9

 و   مرفق مدونة قواد السلوك للموردين  .12 هـ  مرفق  تسجيل مورد  استمارة .11

 

1- Tender documents Receipt 

I hereby acknowledge receipt of one set of documents for the above project  

1. Tender Docs 2. Invitation to Tender  

3. General Conditions for Tender 4. Tender Proposal  

5. Bid Offer  6. Request for Quotation Annex A1, A2 

7. Clarification photos for Items Annex B 8. Distribution locations Annex C 

9. Items list Annex D 10. General Terms (supplies Contract) E 

11. Supplier Registration form Annex F 12. Code of Conduct Annex G 

  

 
 اسم الشركة  

Company Name  

 
 :التوقيع  / االسم 

Name/ Signature  

 :Date  التاريخ 

 
 :العنوانارقام التوصل/ 

Contact Number / Address 
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2. Invitation to Tender  2-   دعوة لتقديم العطاء 
Subject of Tender: 
- Supply construction materials for 145 rainwater harvesting 

tanks 20m3 (R.C.C) in Fahmeen, Alrma Asofla , Safat and 

Sheab Al Sooq village - Al-Qabita district - Lahj Governorate, 

Republic of Yemen as per attached BoQ. 

- Supply construction materials for 115 rainwater harvesting 

tanks 20m3 (R.C.C) in Ahama village - Al-Musaymeer 

district - Lahj Governorate, Republic of Yemen as per 

attached BoQ 

 :موضوع المناقصة

(  امطار مياه حصاد خزان)خرساني خزان 145 وانشاء بناء  مواد و ادوات توريد -

  مديرية السوق وشعب وصفات السفلى والرما فحميم قرية في مكعب متر20

 المرفقة  الكميات جدول بحسب اليمن ،   لحج/م القبيطة

 

(  امطار مياه حصاد خزان)خرساني خزان 115 وانشاء بناء  مواد و ادوات توريد -

  بحسب اليمن ،  لحج/م - لحج/م المسيمير مديرية عهامة قرية في مكعب متر20

 المرفقة   الكميات جدول

General Information:  

ZOA Int. Yemen invites sealed bids from eligible applicants for 

the above service 

Language: As determined by ZOA Int. Yemen, the working 

language of this tender is English and Arabic. 

Submission:  

- Offers from Yemeni suppliers should be submitted   in a sealed 

envelope stamped by red wax. Name of Vendor and Tender 

number should be specified and written on the envelope. The 

contents of the envelope will be specified below. 

- Offers from International suppliers should be submitted 

through a secure upload link to the ZOA Headquarters. The 

upload link will be shared with interested bidders. Contents of 

the digital package will be specified below. 

 

Deadline: Sealed envelopes should be returned to ZOA Int. 

Yemen, Aden Office, Aden. Insha’at Area by 4:00  PM on 

Wednesday 04 Aug 2021. Digital offers should be received 

through the secure link by the same time. Offers Received after 

this time will not be considered. Please keep a copy of delivered 

documents. 

Contact Person: Any questions regarding tender documents, 

details, or specifications may be answered by: 

Tel. 02 308925             

Email: r.khaled@zoa.ngo / m.al-asadi@zoa.ngo 

 معلومات عامة: 
المؤهلين للخدمة  تدعو لعطاءات مغلقة مختومة من المتقدمين الدولية  اليمن زوا

 .أعاله

، ولغة العمل في هذه المناقصة  زوا الدولية  كما هو محدد من قبل منظمة    اللغة:

 هي اإلنجليزية والعربية. 

  :التسليم

المغلقة في   العطاءاتيجب أن تقدم  ينالعروض المقدمة من الموردين اليمني 

الشركة وبيانات ومكتوب عليه اسم  ،بالشمع األحمر مغلق ومختوم  ظرف

 أدانه.  مذكور محتوى الظرف كما هوالعطاء.

يجب تقديم العروض من الموردين الدوليين من خالل رابط تحميل آمن إلى المقر 

. سيتم مشاركة رابط التحميل مع مقدمي العطاءات المهتمين.  ZOAالرئيسي لـ 

 سيتم تحديد محتويات الحزمة الرقمية أدناه 

 

  4الساعة  2021  أغسطس 04 ربعاءاأليوم  :لتسليم العطاءاتالموعد النهائي  

يجب إرسال العطاءات  . ن يتم قبول العروض التي تصل بعد هذا الوقتلو  عصرا  

يرجى االحتفاظ بنسخة من   .، حي اإلنشاءاتعدنزوا الدولية  ب إلى مكتب منظمة 

 كافة الوثائق التي تسلمونها 

 

ــبة : عنااااااوين اال صاااااا  ــة، بالنســـ ــائق المناقصـــ ــة بوثـــ ــللة المتعلقـــ لألســـ

 :عدنب  يرجى التواصل معنا على العناوين التالية

 
     308925 02    :ها ف

 asadi@zoa.ngo-m.al/ r.khaled@zoa.ngo     :لكتروني إ بريد 

 

mailto:r.khaled@zoa.ngo
mailto:/m.al-asadi@zoa.ngo
mailto:r.khaled@zoa.ngo
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3 – General Conditions  3 –   الشروط العامة للمناقصة 
Scope of Work: ZOA Int. Yemen reserves the right to vary the 

specification in the Tender Documents without any changes in unit 

price or other terms and conditions mentioned in the bill of 

quantity and to accept or reject any, all, or part of submitted offers. 

 

Eligibility Criteria:  

Eligibility criteria must be met and the corresponding supporting 

documents listed below under “Tender Submittals” must be 

submitted with offers. Offerors who do not submit these 

documents may be disqualified from any further technical or 

financial evaluation 

- Copy of valid Registration card  

- Copy of valid Tax card or letter approving it is under 

renewal 

- Bank Guarantee with 2% of supplier offer valid for 3 

months 

For International suppliers: Proof of eligibility of exporting to the 

Republic of Yemen.  

Tender Submittal  

Documents and required information listed in tender submittals are 

necessary in order to support the eligibility criteria and to conduct 

technical evaluations of received offers (and due diligence) 

- Cover letter explaining interest to be a contracted vendor 

or supplier. 

- Company profile and ID copies for individual owner 

- Catalogue or photo for provided items.   

- Proof of successful delivery to the mentioned 

Governorates 

- Previous Experience within the same field (providing 

contracts) 

- List of past and current clients. 

 

 

ــت   : العماااا  مجااااا  ــةتحــ ــ ا الاااايمن- زوا الدوليااااة من مــ ــ لن ســ  حقالبــ

فــــا زيــــادة أو تخ ــــي  اميــــة الســــلع والخــــدمات   )بعــــد اءرســــاء 

ــا  ــا فــ ــوي علي ــ ــداولالمنصــ ــات  جــ ــر أي دونالاميــ ــا تغييــ ــعر فــ  ســ

ــدةال ــة والمواصــــــ ات  األخــــــر  الشــــــروط أو وحــــ ــن ع النوعيــــ وبــــ

ــددة  ــو ،المحــ ــن العــ ــزء مــ ــة أو جــ ــرف  أي أو اافــ ــل أو تــ  رو أن تقبــ

 . المقدمة

ــذلك : باألهلياااةمعاااايير محااادد   ــة واـ ــايير األهيلـ ــة معـ ــاء باافـ ــب اءي ـ يجـ

ــم   ــا تحــــت مســ ــم ذارهــ ــا تــ ــا والتــ ــاحبة ل ــ ــائق المصــ ــائق "الوثــ الوثــ

يــــب يجــــب تقــــديم ا مــــع عــــرو  "  حالواجــــب تقــــديم ا للمنــــاقي

ــائق  ــاءات الــــذي ق يقــــدمون مثــــل تلــــك الوثــ الســــعر، قن مقــــدما العطــ

 : سيتم رف  عروض م ويحرمون من أي تقييم مالا أو فنا

 السجل التجاري ساري الم عول صورة من -أ

رفـــاا مـــا إاو  صـــورة مـــن البطاقـــة الضـــريبية ســـارية الم عـــول -ب 

  يثبت التجديد 

ــع  -ت  ــا بواقــ ــمان بناــ ــاء 2ضــ ــة العطــ ــن قيمــ ــدة % مــ ــالد لمــ  3صــ

 أش ر 

ــيمن  -ث  ــدير للـ ــماح للتصـ ــت السـ ــا يثبـ ــاا مـ ــارج إرفـ ــن خـ ــدمين مـ ) للمتقـ

 اليمن 

 للمناقصة  تقديمها الواجب الوثائق

ــديم يجــــب ــائق تقــ ــم المــــذاورة  المطلوبــــة المعلومــــات و الوثــ ــا بحاــ  ان ــ

 لمــــا فنـــا تقيــــيم إجـــراء و األهليــــة معـــايير دعــــم بغـــر  و ضـــرورية

ــم ــتالم  تــــ ــن اســــ ــعار عــــــرو  مــــ ــراءات)  األســــ ــاء وإجــــ  اءي ــــ

   بالمتطلبات

 رسالة تغطية موضد في ا أسباب اهتمامك بالعطاء -

ــية  - ــات شخصــ ــ  هويــ ــراة ونســ ــن الشــ ــة عــ ــذة تعري يــ ــع نبــ لجميــ

 المالاين

 بالمواد التا سوف يتم توريدها  اتالوجاتصور أو  -

 )إرفاا عقود  خبرة سابقة فا مجال التوريدات -

 تأايد القدرة عل  التوصيل ال  المناطق المذارة  -

     العمالء السابقين والحاليين بأسماءقائمة  -
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Tender Basis: 

- All Tender Documents must be completed in full, or the 

application may be disqualified. 

- All Applicants will receive identical documents. No applicant 

should add, omit, or change any item, term or condition on 

original papers. 

- Each applicant should submit one bid only.  

- Currency: all offers should be in (USD). 

- Offer validity: offer validity should be 90 days.  

- Delivery Duty Paid to target areas in Al Qabita and Al-

Musaymeer district-Lahj governorate 

- Prices, inclusive of tax,  

- Accepting ZOA payment terms  

- Bidders must include all information requested along with 

specification. 

- The bid for which the total amount of the arithmetic 

correction exceeds 3% will be excluded. 

- Bidder Must include specification, brand name and origin of 

each item. 

- ZOA Int. Yemen reserves the right to nominate more than one 

preferred supplier per category based on geographical 

location, security and other considerations. 

 

Eligibility of Applicants: Applicants cannot apply if they: 

- Are not registered in Yemen. (for Yemeni suppliers) 

- Are not eligible to export to Yemen (for International 

suppliers)  

- Are bankrupt or in the process of going bankrupt. 

- Have been convicted for an offense concerning professional 

conduct. 

- Have been guilty of grave professional misconduct (proven by 

any means which the contracting authorities can justify). 

- Have not fulfilled obligations related to payment of taxes. 

 مناقصة أسس ال
المناقصة   • يتم استبعاد يجب استامال جميع مستندات  بالاامل، ما لم سوف 

 العطاء. 

سوف يتلق  جميع المتقدمين وثائق متطابقة: ق يحق ألي متقدم أن يضيف   •

 أو يحذف أو يغير أي بند أو شرط فا األوراا األصلية. 

 ق يجوز لال متقدم أن يقدم أاثر من عر    •

 يجب أن تاون العرو  مقدمة بـ )الدوقر األمرياا   العملة:  •

   يوم 90العر  يجب أن ياون صالد لمدة  صالحية العرض:  •

فا    دفةيجب أن ياون شامل التوصيل التسليم ال  المناطق المست العرض   •

 محاف ة لحج.  - مديريتا القبيطة والمسيمير

 يجب أن ياون شامل لجميع الضرائب   العرض •

 الموافقة على شروط الدفع الخاصة بنظمة زوا  •

 يجب أن يشمل نموذج العطاء اافة المعلومات المطلوبة  •

يــــتم اســــتبعاد العطــــاء الــــذي تجــــاوز إجمــــالا مبلــــ  التصــــحيد  •

  %.3الحسابا ل  ما نسبت  

ــر  • ــورد ذاــ ــ  المــ ــب علــ ــ ات ،يجــ ــمالمواصــ ــد  اقســ ــاري وبلــ التجــ

 المنشاء لال صنف

ــة  • ــت   من مـ ــةتحـ ــن  زوا الدوليـ ــر مـ ــيد أاثـ ــا ترشـ ــا فـ ــوردبحق ـ  مـ

ــة  ــة واألمنيــ ــارات الجغرافيــ ــاع اقعتبــ ــ  أســ ــة علــ ــل فئــ ــد لاــ واحــ

 .واعتبارات أخر 

 ق يحق للمتقدم المشاراة إذا:  :  أهلية المتقدم
 )للموردين اليمنيين  لم يان مؤسسة مسجلة فا اليمن •

ــا  • ــورد فـ ــة المـ ــدم أهليـ ــارج عـ ــن خـ ــوردين مـ ــيمن )للمـ ــدير للـ التصـ

 اليمن 

 لإلفالع.اان م لسا أو فا طريق   •

 جريمة تتعلق بالسلوك الم نا.ب أدين  •

ــ • ــا ال تتمـ ــلوك الم نـ ــوء السـ ــ  بسـ ــرإدانتـ ــت ) خطيـ ــيلة مثبـ ــأي وسـ بـ

 .تستطيع الج ات المتعاقدة تبريرها 

 بالتزامات  المتعلقة بدفع الضرائب. ي الم  •

 .الخطير فا تقديم المعلوماتأدين بسوء الت سير  •
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- Are guilty of serious misinterpretation in supplying 

information. 

- Are in situations of conflict of interest (with prior relationship 

to project or family or business relationship to parties on 

Commission). 

- Were declared at serious fault of supplying to a breach of their 

contractual obligations.  

Bid Evaluation: Successful submission of a quotation will not 

directly result in a contract. ZOA will make a quotation analysis. 

The following criteria will be used to make the selection: 

مــــن عالقــــة لــــ  لمصــــالد )لتضــــارب ياــــون فــــا وضــــع يســــبب  •

ــع  ــابق مـ ــرة أو السـ ــم مشـــروع أو أسـ ــرف هـ ــع أطـ ــل مـ ــة عمـ عالقـ

  .زوا الدوليةأعضاء فا لجنة من مة 

 طريقــــة التوريــــداءعــــالن بــــأن م ارتابــــوا خطــــأ خطيــــر فــــا  تــــم •

 .نتيجة لإلخالل بالتزامات م التعاقدية

 
العقـــد لــــن يـــتم بشــــال مباشــــر بعـــد تقــــديم اقســــعار   قيااايم العطاااااءات:

وإنمــــا تعتمــــد من مــــة زوا علــــ  معــــايير دقيقــــة فــــا اختيــــار ال ــــائزين 

 بالعطاء وها االتالا:

 

 Evaluation Criteriaمعايير التقييم    

 

Points 

  مع منظمات دولية ومحلية  الخبرات السابقة والعمل بنفس المجال
Relevant and experience in similar projects  with INGOs/NGOs 

5% 

 الجمهورية اليمنية  – والمسيمير، محافظة لحجفي مديريتي القبيطة  المستهدفة الجدول الزمني بالتوريد والتوصيل الى جميع المناطق 
Bidders schedule time for supplying and transporting items to target locations in Al Qabita and Al-Musaymeer district-

Lahj governorate, Republic of Yemen. 

15% 

  المواص ات ال نية وجودة المواد التا سوف يتم توريدها 

Technical specification and material quality 

45% 

ألخر سنتين للعمليات   اشف بنااإرفاا   
Provide bank statement transaction for last 2 years 

5% 

 السعر 
Price  

30% 

 أجمالي النقاط 
Total Score  

100% 

 
Other Evaluations: After ranking companies according to 

financial and technical criteria, the Commission may take into 

account other criteria, including, but not limited to record of past 

performance, integrity, verification against relevant sanction 

lists and community rapport. 

 
Acceptance of Successful Tender: Taking into consideration the 

recommendation of the Commission, ZOA Int. Yemen will 

make the final choice of the awarded firm(s).  ZOA Int. Yemen 

will then send a letter of acceptance to the successful 

applicant(s).  After submitted documentation from the selected 

firm/firms have been verified, the firm/firms will then be obliged 

ــة  تقييمااااات أخاااار : ــايير الماليــ ــب المعــ ــراات بحســ ــب الشــ ــد ترتيــ بعــ

ــاملة  ــر ، شـ ــايير أخـ ــار معـ ــا اقعتبـ ــذ فـ ــة أن تأخـ ــوز للجنـ ــة، يجـ وال نيـ

ــر  ــع غيــ ــة مــ ــة والعالقــ ــابق والنزاهــ ــجل األداء الســ ــ ، ســ ــرة عليــ مقتصــ

ق مـــن المتقـــدم غيــــر ، امـــا ســـوف تقــــو المن مـــة مـــن التحقــــالمجتمـــع

  .العقوباتمدرج فا قائمة 

 

ــار  قبااااو  العطاااااء ال ااااائز : ــة باختيــ ــة زوا الدوليــ ــوم من مــ ــوف تقــ ســ

ال ــــائزة بصــــورة ن ائيـــــة اخــــذة فــــا اقعتبــــار توصـــــيات  اتالشــــرا

اللجنــــة. ومــــن ثــــم تقــــوم من مــــة زوا الدوليــــة ب رســــال خطــــاب قبــــول 

ــدم ــ  مقـ ــر اإلـ ــائز و العـ ــن  .ينال ـ ــة مـ ــائق المقدمـ ــة الوثـ ــد مراجعـ وبعـ

المختـــــارة، تصـــــبد الشـــــراة ملزمـــــة بتن يـــــذ العقـــــد  الشـــــراات/الشراة
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to sign the contract for the stated amount.  Any amendment to 

the awarded tender will be documented as an “Annex” to the 

contract and will be determined by ZOA Int. Yemen 

ي تعــــديل علــــ  وســــيتم توثيــــق أ علــــ  أســــاع العــــر  المقــــدم من ــــا.

 العر  المقدم املحق للعقد وسوف تحدده من مة زوا.

4.Tender Proposal  4  .مقترح العطاء   

Tenderers are invited to submit their best technical and economic 

tender in Arabic or English Language or both to the exact formats 

and specifications required by ZOA. Tenderers not respecting 

these formats and specifications will be rejected, the tender must 

be submitted in an envelope entitled: Tender proposal “Supplier 

name” to ZOA tender or in an identically structured digital 

package for international suppliers: 

 Supply material and tools.  Tender No. 

 

Which contains: 

❖ Inside Envelope 1: “Technical Offer” –  

- covering letter 

- legal documents (tax and registration card) 

- confirming letter of supply period  

- Catalogue and photos for items that will be provided. 

- List of references and previous contracts 

❖ Inside Envelope 2: “Financial Offer”  

❖ Inside Envelops3: “Bank Guaranty” 

 

 

The tender committee has the right to exclude the bids which did 

not adhere to the above bidding rules of the tender proposal.  

The organization has a right to award more than one bidder.  

ــة ــ م ال نيـــ ــديم أفضـــــل عروضـــ ــاءات تقـــ  يرجـــــ  مـــــن مقـــــدما العطـــ

الصـــــي   او االهمـــــا حســـــب العربيـــــةباللغـــــة اقنجليزيـــــة أو الماليـــــة و

والمواصـــــ ات التــــــا حـــــددت ا زوا، وســــــترف  العطـــــاءات التــــــا ق 

ــي   ــذه الصـ ــق هـ ــ اتتطبـ ــرف  .والمواصـ ــا  ـ ــر  فـ ــديم العـ ــب تقـ يجـ

ــوان: ــرح" بعنـ ــم مقتـ ــر  "اسـ ــ  العـ ــورد" إلـ ــة أو  زوا المـ ــا حزمـ فـ

 رقمية متطابقة للموردين الدوليين

 رقم:   توريد أدوات ومواد بناء، مناقصة 

 :والذي يحتوي عل   

 اقتا: "مقترح العر  ال نا" بالترتيب 1المغلف الداخلا  ❖

 رسالة التغطية  -

 ا التسجيل القانونية ) سجل تجاري، بطاقة ضريبية رااو -

 رسالة تأايد بال ترة الزمنية للتوريد  -

 بالمواد التا سوف يتم توريدها  واتالوجاتصور  -

 والعقود السابقةقائمة بالمرجعيات   -

  –: "مقترح العر  المـــالا" 2المغلف الداخلا  ❖

 الضمان البناا: 3المغلف الداخلا  ❖

 

ــد ــزم بقواعـ ــم تلتـ ــا لـ ــاءات التـ ــتبعاد العطـ ــة اسـ ــة الممارسـ ــق للجنـ   يحـ

ــديم ــاله تقـ ــذاورة أعـ ــر  المـ ــن  العـ ــر مـ ــيد أاثـ ــة ترشـ ــق للمن مـ ــا يحـ امـ

 فائز 
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5 - Bid Offer  5 –   نموذج العطاء 
 

Dear ZOA Int. Yemen 

 

We offer to provide tools and materials as per the attached 

offer. 

 

We acknowledge that we have taken into consideration and 

comply with all the bidding documents provided in the invitation 

to tender. 

 

1. The validity of our bid is _____________ days. 

2. We undertake, if our bid is accepted, to supply within 

__________ day(s) from the date of signing the contract. 

3. The following payment terms apply to this offer: 

- Bank transfer or cheque as per card registration within 

20-30 days of items receiving, inspection and ZOA 

representative acceptance attached with invoice.  

 

 

We understand and accept that ZOA Int. Yemen is not bound to 

choose the lowest price on any bid that may be received, and that 

any or all bids may be rejected without assigning any reason for 

such rejection. 

 

 

Name: ……………………………………………………………… 

Title: ………………………………………………………………… 

Date: ……………………………………………………………… 

Signature: 

Stamp: 

 

 

 اليمن -الدوليةاإلخوة منظمة زوا 

 

 السعر المرفق بحسب عرض  واألدوات     وريد الموادنعرض عليكم 
 

 

ــي  ــذنا فـ ــد أخـ ــا قـ ــد باننـ ــارونؤكـ ــا االعتبـ ــة  وامتثلنـ ــائق المناقصـ ــع وثـ لجميـ

بحســــب المقدمــــة فــــي الــــدعوط لتقــــديم العطــــاءات عنــــد عر ــــنا للســــعر 

 المرفق
 

  عرض السعر هذا صالح لغاية )..................( يوم. -1

ــد  -2 ــا نتعهـــ ــنا ف ننـــ ــول عر ـــ ــال قبـــ ــي حـــ ــد  وفـــ ــالل بالتوريـــ خـــ

 توقيع العقد يوم من تاريخ )..................(

 تسري شروط الدفع التالية على هذا العرض: -3

ــة  - ــة بنكيـ ــي  حوالـ ــالل  أو شـ ــتالم  30-20خـ ــن اسـ ــوم مـ ــة يـ ومعاينـ

 بة المالية وقبولها من قبل ممثل المنظمة وإرفاق المطالالمواد 

 
ــة  ــان منظمـ ــق بـ ــم ونوافـ ــن نفهـ ــةنحـ ــة  زوا الدوليـ ــت ملزمـ ــل ليسـ ــار أقـ الختيـ

ــتم  ــد يــ ــي قــ ــة، والتــ ــاءات المقدمــ ــن العطــ ــاء مــ ــى أي عطــ ــعار علــ األســ

رفـــــم أي مـــــن العطـــــاءات أو جميعهـــــا دون إبـــــداء أي أســـــباب لهـــــذا 

 الرفم.

 

 ....................................... . ................   سم:اال

 ............................ ... ........................  الوظيفة:

 .......................... .... ..........................  التاريخ:

 الختم : 

 :الختم

 

 

 


