
  
  عمران فرع-للتنمية  االجتماعيمن الصندوق اداري متنوع  كرسي مدرسي مزدوج + اثاث 1896ة توريد وتركيب عدد مناقص

  على متويل املشاريع التالية: 1997)) لعام 10وافق الصندوق االجتماعي للتنمية املنشأ مبوجب القانون رقم ((
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عملة   مصدر التمویل  المناقصةمكونات   اسم المشروع  رقم الحزمة
  العطاء

    الرسوم
  بالریال

  مدة
 صالحیة

  العطاء (ایام)

صالحیة 
ضمان 

  العطاء (ایام)

قیمة 
    الضمان

موعد فتح 
المظاریف 

 (التاریخ /الساعة)

3 - 
2
01
7

 

A 
910-12392  

مشروع منحة الحكومة 
- البریطانیة للمرحلة الرابعة

 فرع عمران

) كرسي مزدوج 1734تورید وتركیب (
) مدرسة في بعض مناطق 14لعدد (

  صعدة ) -محافظتي ( عمران مدیریات 

منحة الحكومة 
البریطانیة للمرحلة 

  الرابعة

الجنیة 
  االسترلیني

11,000 
 120 90 لایر یمني

USD 

2500 

 األربعاء
  
2017/07/19   

  
  ظھراً  11:00

B 
12395-910  

مشروع منحة الحكومة 
- البریطانیة للمرحلة الرابعة

 فرع عمران

تورید وتركیب أثاث إداري متنوع لعدد 
  ) مدرسة في عدة مناطق بمحافظتي30(

  )صعدة –عمران (

منحة الحكومة 
البریطانیة للمرحلة 

 الرابعة

الجنیة 
 االسترلیني

USD 

1600 

C  
 910-12394  

مشروع منحة صندوق أبو 
 فرع عمران - ظبي للتنمیة

) 2لعدد ( متنوعتورید وتركیب أثاث اداري 
السودة و  -العمشة (مدرستین بقریتي 

  عمران محافظة )خمر –مجمع العقیلي 
منحة صندوق أبو 

  ظبي للتنمیة
الدوالر 
  االمریكي

USD 

600 

D  
12393-910  

مشروع منحة صندوق أبو 
 فرع عمران - ظبي للتنمیة

) كرسي مزدوج لعدد 162تورید وتركیب (
السودة و  -العمشة () مدرستین بقریتي 2(

  محافظة عمران )خمر –مجمع العقیلي 

منحة صندوق أبو 
 ظبي للتنمیة

الدوالر 
 االمریكي

USD 

600 

ً لوثائق  ةالموضح للمشاريعوعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية األخوة الموردين المؤهلين تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة    المناقصة.أعاله وذلك وفقا
نك بطریق صنعاء مقابل  عمران.من مقر الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع  اتیمكن الحصول على وثائق المناقص . 1

أو من مقر  ،601982/07 :فاكس، 601888/07 :الیمنیة، تلفون الجمھوریة- اإلسالمي، عمرانسبأ 
 الجمھوریة-صنعاء-الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة  قرب-فج عطان  العامة.الصندوق االجتماعي للتنمیة اإلدارة 

د خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال یر وذلك 449670/01:فاكس ،449669/01: الیمنیة، ھاتف
  .وبحسب العناوین الموضحة أدناه المشروع،حسب ما ھو موضح أعاله قرین اسم 

و قبل أ، في ورقم المناقصةاسم المشروع  ابالشمع األحمر مكتوب علیھ ةومختوم ةمغلق مظاریففي  اتسلم العطاءت . 2
 عمران.رع فاالجتماعي للتنمیة  الصندوق :التاليروع على العنوان الموعد المحدد أعاله لفتح المظاریف قرین المش

 .601982/07: سفاك، 601888/07:الیمنیة، تلفون  الجمھوریة- اإلسالمي، عمرانطریق صنعاء مقابل بنك سبأ 
- مراناإلسالمي، عطریق صنعاء مقابل بنك سبأ  عمران.تفتح المظاریف في مقر الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع  . 3

 حسب الموعد المحدد أعاله قرین اسم المشروع 601982/07:، فاكس 601888/07:تلفون  ،الیمنیة الجمھوریة
ل بعد ھذا في نفس الساعة والیوم المذكورین أعاله بحضور الموردین المتقدمین أو مندوبیھم وأي عطاء یقدم أو یص

  .الموعد سیرفض وسوف یعاد إلى صاحبھ مقفوال

 صورة من البطاقة الضریبیة ساریة المفعول وإحضار سند شراء الوثائق على المتقدم إرفاق . 4
 .المبیعات ساریة المفعول ضریبةعلى المتقدم احضار صورة من شھادة تسجیل  . 5
 . لساریتي المفعوالزكویة  والبطاقةعلى المتقدم احضار صورة من البطاقة التأمینیة  . 6
 ساریة المفعول. المھنةعلى المتقدم احضار صورة شھادة مزاولة  . 7
 ه قرینصالح للمدة المذكورة أعال رفق مع العطاء ضمان بنكي غیر مشروط أو شیك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعالهی . 8

 وسیرفض أي عطاء غیر مصحوب بضمان المناقصة. المظاریفمن تاریخ فتح  ابتداءً  حزمةكل 
 من تاریخ فتح المظاریف. ، إبتداءً حیة العطاء حسب ما ھو محدد أعالهمدة صال . 9

 لتزام بدف الضرائب بحسب القوانین الساریة في البالد.على المتقدم اإل . 10
 .تقدم العطاءات من أصل وصورتین . 11
 ي عطاء یتم تقدیمھ بعملھ مغایره.أاستبعاد  وسیتم قرین كل حزمة المذكورة بالعملةیقدم العطاء  . 12
 .العطاءاتقل عطاء أو غیره من أرب العمل غیر ملزم بقبول  . 13
 ، وسیتم تقییم كل حزمة على حدة.لمتقدم الدخول في حزمة أو أكثرللمورد ایجوز  . 14
  yemen.org-www.sfd للتنميةكتروني للصندوق االجتماعي طالع على االعالن في الموقع االليمكن اال . 15

  601982/07 فاكس 601888/07: ناليمنية، تلفو الجمهورية- اإلسالمي، عمرانالصندوق االجتماعي للتنمية فرع عمران طريق صنعاء مقابل بنك سبأ بــــ  االتصال:لالستفسار بشأن بيع المظاريف 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


