
 توريدات وأعمال مدنية ( )تعز  –لصندوق االجتماعي للتنمية من ا اتإعـــالن منـاقصــ 

 -التالية: المناقصات المشاريع/ م على تمويل1997(( لعام 10وافـق الصنـدوق االجتمـاعـي للتنميــة المنشأ بمـوجب القــانون رقم ))

 
 المذكورة أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصات.  للمناقصاتتقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة  كل فيما يخصه المؤهلين وردين والمقاولينالم األخوة وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية 

إب  - في فـرع إبالكائن  للفرع( )المقر المؤقت، أو من   04/265171فاكس : ، 04/265745 - 04/265169تلفون :تعز :  -الضربة العليا –شارع جمال  -فرع تعز  -الصندوق االجتماعي للتنمية مقريمكن الحصول على وثائق المناقصات من  -1

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما  8009800الرقم المجاني للشكاوي   04/400034فاكس : ، 04/413983 - 04/400035:بنك التسليف التعاوني الزراعي )الدائري( تلفون  امتدادعلى  -مايو  22شارع  - الظهار –

 . أدناه ةوبحسب العناوين الموضحم 2019-03-13الموافق  من يوم األربعاءابتداء هو موضح أعاله  قرين كل اسم 

 -على العنوان التالي: ناقصةفي أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف قرين كل م  ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم ورقم المناقصةيسلم العطاء في مظروف مغلق  -2

 8009800لرقم المجاني للشكاوي ، ا  04/265171فاكس : ، 04/265745 - 04/265169تلفون :تعز :  -الضربة العليا –شارع جمال  -فرع تعز  -الصندوق االجتماعي للتنمية -  

حسب المواعيد المحددة أعاله قرين كل  8009800، الرقم المجاني للشكاوي   04/265171فاكس : ، 04/265745 - 04/265169تلفون :تعز :  -الضربة العليا –شارع جمال  -فرع تعز  -تفتح المظاريف في مقر الصندوق االجتماعي للتنمية  -3

 المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً.  وردين والمقاوليناعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المفي نفس الس ناقصةم

 صورة من شهادة تسجيل ضربية المبيعات سارية المفعول.  إحضارم على المتقد -5            على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائق  -4

  شهادة مزاولة المهنة سارية المفعولمن على المتقدم إحضار صورة  -7                                 .ساريتي المفعول  والزكوية التأمينيةعلى المتقدم إحضار صورة من البطاقة  -6

 على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد.  -8

 .  إبتداء من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة ناقصةيرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط أو شيك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعاله صالح للفترة المذكورة أعاله قرين كل م -9

 رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو غيره من العطاءات .  -12.        ي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرةأ استبعادأعاله ، وسيتم  ةيقدم العطاء بالعملة المذكور -11       مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله. -10

   yemen.org-www.sfdني للصندوق االجتماعي للتنمية  في الموقع االلكترو اإلعالنيمكن االطالع على  -13

 يجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدم زيارته للموقع.  -14

  

   

 موعد فتـح المظاريف

 )التاريخ/الساعة(

 قيمة الضمان

 بالدوالر

صالحية ضمان 

 العطاء )أيام(

صالحية  مدة

 (مالعطاء)أيا

الرسوم 

 بالريال

عملة 

 العطاء

الخبرات 

 المطلوبة
 ناقصةالمالمشروع /ــم ـــــــــــــاس مكونات المناقصة مصدر التمويل

 رقـــم

 المنـاقصـــة

 2019-04-14 حداأل

   ص 11:30
USD1600 120 90 4000 

الدوالر 

 األمريكي

خبرة في نفس 

المجال خالل 

العشر 

السنوات 

 الماضية

منحة االتحاد 

االوربي عبر 

المتحدة  األمم

لمشروع  

الحماية 

االجتماعية 

لتعزيز صمود 

المجتمعات في 

 اليمن

تجهيزات طبية  –)أجهزة طبية 

أثاث طبي( لعدة مرافق صحية  -

 في عدة مديريات بمحافظة تعز

 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 

أثاث  -تجهيزات طبية  –)أجهزة طبية 

طبي( لعدة مرافق صحية في عدة 

 مديريات بمحافظة تعز 

2019/1 

 2019-04-15ثنين اال

   ص 11:30
USD3500 120 90 7000 

الدوالر 

 األمريكي

خبرة في نفس 

المجال خالل 

العشر 

السنوات 

 الماضية

قرض الصندوق 

العربي لإلنماء 

للمساهمة في 

تمويل المرحلة 

 الرابعة

استكمال 

فصول+معمل+إدارة+مخ9بناء)

حمامات( 6زن+غرفة مدرسين+

)ثالثة أدوار( +)خزان أرضي 

 مسلح + بيارة(+)سور(

 قرية المحفير -مدرسة السالم 

مديرية  -عزلة صنمات  -) زنم( 

 محافظة تعز -المسراخ 

800-12397 

 2019-04-15ثنين اال

   م 12:30
USD900 120 90  3000 

الدوالر   

 األمريكي

خبرة في نفس 

المجال خالل 

العشر 

السنوات 

 الماضية

قرض الصندوق 

العربي لإلنماء 

للمساهمة في 

تمويل المرحلة 

 الرابعة

فصول ريفية  6استكمال بناء 

حمامات  3+ادارة +مخزن + 

+خزان مسلح+ سور وجدار 

 ساند

قرية  قبير بني  -مدرسة الشوكاني 

مديرية   -عزلة  بني حسام  -حسام 

 محافظة  تعز -الرونة 

800-12396 

  -: تيلالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باآل

8009800، الرقم المجاني للشكاوي   04/265171فاكس : ، 04/265745 - 04/265169تلفون :تعز :  -الضربة العليا –شارع جمال  -فرع تعز  -الصندوق االجتماعي للتنمية

http://www.sfd-yemen.org/

