
  
  

Call for Tender, SDN 1155 
INVITATION TO TENDER FOR SUPPLY AND CONSTRUCTION OF 350 VIP LATRINES 
IN KASSALA AND GEDAREF STATES 

REF NO: SDN 1155 DRC – DFID - WHH SPR NO 1136 

Welthungerhilfe (formerly known as ‘German Agro Action’) in a consortium with 
The Danish Refugee Council (DRC)have received funding from The UK 
Government through The Department for International Development (DFID) to 
implement aRoutes-Based Migration Response Programmein Kassala and 
Gedaref States.  

Welthungerhilfe is inviting potential construction companies to bid for supply and 
construction 350 VIP Latrines in various pre-determined locationswithin its 
project area in Kassala and Gedaref states, Sudan. 
Conditions are stated in the tender documents, to be collected at: 

 Welthungerhilfe Sudan country office, Khartoum, Street 25, Al Amarat 
New Extension, Block 12HE, House number 8. 

 Welthungerhilfe Area Office,Eldaraga Block 12, House Number 25, Kassala 
City, Kassala 

Offers to be submitted on or before 4.00 PM; 28thof Nov 2019at Welthungerhilfe 
Khartoum or Kassala Office during working hours of Sunday – Thursday 
For further enquiries, please contact Welthungerhilfe at 
+249 912826562/+249 912535632/+249902306256 

  مرحاض محسن لألسر في معسكرات الالجئين بواليتي كسال والقضارف350عطاءلتوريدوتشييد 

 SDN 1155 DRC – DFID - WHH SPR NO 1136رقم المرجع / 

)المنظمة األلمانية للعمل بالزراعة ً WHH(المجلس الدنماركي لالجئين  بالشراكة مع (DRC) ومن خالل الدعم المقدم من الحكومة ،
  والقضارف.كسالتي بواليالبريطانية عبر وزارة التنمية الدولية لتنفيذ برنامج االستجابة لمسببات الهجرة  

تي الي مرحاض محسن لألسربمعسكرات الالجئين في مناطق عمل المنظمة بو350وحيث أن جزء من هذه المنحة تم تخصيصه لتشييد .
 هم حسب المواصفات المطلوبة للتنفيذ. موردين محتملينقادرون على المنافسة لتقديم عطاءاتعليه تدعو.كسال والقضارف

 الشروط والتفاصيل موضحة بكراسة العطاء والتي سوف يتم سحبها بالعناوين الموضحة أدناه

 .6 مربع 25المكتب القطري للمنظمة األلمانية بالسودان، الخرطوم، العمارات شارع 

 25 منزل رقم12او مكتب المنظمة األلمانية بوالية كسال - الدرجة شمال مربع 

 خالل ساعات العمل الرسمية من االحد وحتى الخميس

  مساءً 4:00 قبل الساعة 2019 نوفمبر 28 العطاءاتآخر موعد لتقديم



  
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال باألرقام االتية:

+249 912826562 / + 249 912535632 / + 249902306256 


