
 
 عطاءدعوة 

  
  

 تقدم المساعدة للمنكوبینممولة بشكل مستقل وغیر ربحیة منظمة أطباء بال حدود ھي منظمة طبیة إنسانیة دولیة 
عن العرق ات المسلحة دون تمییز وبغض النظر التي من صنع اإلنسان وضحایا النزاعووضحایا الكوارث الطبیعیة 

 .أو الدین أو العقیدة أو االنتماء السیاسي
  

سجالت تجاریة رسمیة بمختلف الجھات تود منظمة أطباء بال حدود دعوة مقدمي العطاءات الذین یحملون 
العروض، ب تقدیم لتقدیم خدمات النقل الدولي والمحلي على النحو المفصل في ملف طلالحكومیة ذات العالقة 

 وفقا للتالي: 
  

 .في ملف طلب تقدیم العروضالمسارات مفصلة  الیمن،من األردن إلى داخل األردن وخدمة النقل  •
  منھا: ،مركبة 30-25المركبات الدولیة المتوقعة سنویا ھي 

 درجة) / وغیر المبردة. 8+ -2+ (   / )مئویةدرجة    25+-15+المبردة: (
سعودیة (سعودیة  المركبات التي سیتم استخدامھا للتنقل الدولي إلى الیمن لوحةیجب أن تحمل  •

 .أردنیة مركباتالنقل المحلي داخل األردن  بینما، )الجنسیة
حكومیة جدیدة في األردن/ المملكة العربیة السعودیة / الیمن فیما یتعلق  تعلیماتألي المرونة مطلوبة      •

 .بشروط الخدمة
 التحمیل والتفریغ واالنتظار ألیام االنتظار عند الحاجة.المرونة في  •

  
یمكن للشركات المعتمدة في مجال خدمات النقل التي ترغب في المشاركة في ھذه المناقصة زیارة مكتب منظمة 

لتقدیم وثائق  ،14الشمیساني، مجمع بنك اإلسكان، الطابق رقم  :أطباء بال حدود في عمان، على العنوان التالي
 .العرض الخاصة بھم في مظاریف مختومة

  
یوم  وحتى 5/2022/ 08 یوم األحدعصرا من  3:00صباحا و  9:00یمكن تقدیم عروض المناقصة بین الساعة 

 .العنوان المذكور أعاله من قبل األطراف المعنیة على ،05/2022/ 19الموافق  الخمیس
ممثلین عن الشركات في منظمة أطباء بال حدود بحضور سیتم فتح العطاءات من قبل لجنة فتح المناقصات 

 12:00الساعة  2022أیار  23االثنین  سیتم فتح المظاریف في مكتب منظمة أطباء بال حدود یوم .المشاركة
 .مع نسخة من ھویتھم لدیھا اسم الممثل بھا یجب على الشركات تقدیم خطاب رسمي یذكر  .ظھرا

  
yemen- :، أو طلب نسخة منھ عبر البرید اإللكتروني علىtenderjo المنشور بموقع  النموذج یرجى ملء

 freight@oca.msf.org ، الرسمي وختم الشركة توقیعیحمالن ، بحیث اإلعالننسخة من ھذا وتقدیمھ بإرفاق. 
  

 )0799-346-219( الھاتفیرجى االتصال بنا عبر  لمزید من المعلومات واالستفسارات،
  

یحق لمنظمة أطباء بال حدود إعادة نشر اإلعالن  .المنصوص علیھا في وثائق المناقضة.  سیتم استبعاد العروض التي ال تستوفي الشروط
 .أقل من ثالثةعدد المؤھلین  للمناقصة إذا كان

  
 .أن منظمة أطباء بال حدود ال تفرض أي رسوم أثناء عملیة المناقصة یرجى مالحظة** 
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