
 إعالن مناقصة

 على تمويل المشروع االتي: 1997(( لعام 10وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ))

 مصدر التمويل مكونات المشروع اسم المشروع رقم المناقصة
عملة 

 العطاء

الرسوم 

 بالريال

مدة صالحية 

 العطاء )يوم(

صالحية ضمان 

 العطاء )يوم(

قيمة 

 الضمان

فتح  موعد

 المظاريف

 )التاريخ/الساعة(

12278-911 
 –مشروع مياه عزلة عفار ال مفتاح 

 البيضاء -المالجم 

توريد وتركيب وحدة 

ضخ مياه ووحدتي 

اضاءة بالطاقة 

 الشمسية

منحة الحكومة 

البريطانية للمرحلة 

 الرابعة

جنية 

 استرليني
4000 90 120 

USD 

1600 

 االثنين

05/09/2016 

 صباحا   11:00

 

 لوثائق املناقصة.  وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية األخوة املوردين املؤهلني تقديم عطاءاتهم عن طريق املناقصة للمشروع املوضح أعاله وذلك وفقًا
،تلفون 87210اجلمهورية اليمنية ،ص.ب :تعز جولة كمران خط صنعاء  عمارة األوقاف.  ميكن احلصول على وثائق املناقصة من مقر  الصندوق االجتماعي للتنمية فرع ذمار . البيضاء 1 
 . أدناه املوضحةوذلك خالل ساعات الدوام الرمسي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله وحبسب العناوين   503049،فاكس: 503045:
 اقصة، يف أو قبل املوعد احملدد أعاله لفتح املظاريف  على العنوان التالي: .  يسلم العطاء يف مظروف مغلق وخمتوم بالشمع األمحر مكتوب عليه اسم املشروع و رقم املن2

 503049،فاكس: 503045،تلفون :87210اجلمهورية اليمنية ،ص.ب : .خط صنعاء تعز جولة كمران عمارة األوقافالصندوق االجتماعي للتنمية فرع ذمار . البيضاء 
،فاكس: 503045،تلفون :87210اجلمهورية اليمنية ،ص.ب : .خط صنعاء تعز جولة كمران عمارة األوقافي للتنمية فرع ذمار . البيضاء .  تفتح املظاريف يف مقر  الصندوق االجتماع3 

وعد سفرف  وسوف يعاد ل ى صاحبه ا املحسب املوعد احملدد أعاله يف نفس الساعة واليوم املذكورين أعاله حبضور املوردين املتقدمني أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذ   503049
 مقفواًل. 

 .  على املتقدم لرفاق صورة من البطاقة الضريبية سارية املفعول ولحضار سند شراء الوثائق 4 
 املبيعات.  يبة ضرصورة من شهادة تسجيل  لحضار.  على املتقدم  5 
 صورة من البطاقة الزكوية.  لحضار.  على املتقدم  6 
 م االلتزام بدفع الضرائب حبسب القوانني السارية يف البالد. .  على املتقد7  
 مصحوب بضمان املناقصة. .  يرفق مع العطاء ضمان بنكي غفر مشروط )حسب ما هو حمدد أعاله( صاحل للمدة املذكورة أعاله أو شيك مقبول الدفع وسفرف  أي عطاء غفر 8 
 .  مدة صالحية العطاء حسب ما هو حمدد أعاله. 9 
 .  تقدم العطاءات من أصل وصورتني. 10 
 .  لرفاق الكتلوجات املطابقة للمواصفات. 11 
 الصندوق االجتماعي للتنمية غفر ملزم بقبول أقل العطاءات أو أي عطاء غفره.  
 لالستفسار بشأن بيع املظاريف االتصال باألتي:    
 503049،فاكس: 503045،تلفون :87210اجلمهورية اليمنية ،ص.ب : .خط صنعاء تعز جولة كمران افعمارة األوقالصندوق االجتماعي للتنمية فرع ذمار . البيضاء  

 

 

 

 

 



 إعالن مناقصة

 على تمويل المشروع االتي: 1997(( لعام 10وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ))
اربات اخل مصدر التمويل مكونات املشروع اسم املشروع رقم املناقصة

 املطلوبة 
عملة 
 العطاء

الرسوم 
 بالريال

مدة صالحية 
 العطاء )يوم(

صالحية ضمان 
 العطاء )يوم(

قيمة 
 الضمان

 فتح املظاريف موعد
 )التاريخ/الساعة(

12277-911 

قرية  -حملة الزراعي  -مايو  22مدرسة 
مديرية وصاب  -عزلة حارب  -الظهره 

 حمافظة ذمار -العالي 

 3فصول + إضافة  3استكمال إحالل 
 4فصول ريفية + ادارة + خمزن + 

محامات + سور +جدار ساند + خزان 
 حصاد مياه االمطار )دوريني(

 

الصندوق العربي 
 لإلمناء

مقاول مأهل 
سبق له العمل 
العمال مماثلة 
خالل اخلمس 
 سنوات السابقة

دوالر 
 USD 120 90 7000 أمريكي

3500 

 االحـــــــد
04/09/2016 

 صباحا 11:00

 

ناقصة إلنشاء ولجناز وصيانة املشروع املذكور أعاله وذلك وفقًا لوثائق وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية للمشروع املقاولني املؤهلني والذين سبق وأن عملوا يف نفس اجملال تقديم عطاءاتهم عن طريق امل
 املناقصة. 

   503047،فاكس: 503045،تلفون :87210ناقصة من مقر  الصندوق االجتماعي للتنمية فرع ذمار . البيضاء جبانب كلية الرتبية، اخلط الدائري، اجلمهورية اليمنية ،ص.ب :.  ميكن احلصول على وثائق امل1  
 وذلك خالل ساعات الدوام الرمسي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله وحبسب العناوين املوضحه ادناه. 

اريف على العنوان التالي:   الصندوق االجتماعي للتنمية فرع يسلم العطاء يف مظروف مغلق وخمتوم بالشمع األمحر مكتوب عليه اسم املشروع و رقم املناقصة، يف أو قبل املوعد احملدد أعاله لفتح املظ.  2 
  503047،فاكس: 503045،تلفون :87210ذمار . البيضاء جبانب كلية الرتبية، اخلط الدائري، اجلمهورية اليمنية ،ص.ب :

حسب املواعيد احملددة  503047،فاكس: 503045،تلفون :87210ب :.  تفتح املظاريف يف مقر  الصندوق االجتماعي للتنمية فرع ذمار . البيضاء جبانب كلية الرتبية، اخلط الدائري، اجلمهورية اليمنية ،ص.3 
 اله حبضور املقاولني املتقدمني أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا املوعد سفرف  وسوف يعاد ل ى صاحبه مقفواًل. أعاله يف نفس الساعة واليوم املذكورين أع

 .  على املتقدم لحضار صورة من البطاقة الضريبية سارية املفعول ولحضار سند شراء الوثائق 4 
 ات. ة املبيعب.  على املتقدم احضار صورة من شهادة تسجيل ضري5 
 . لحضار صورة شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول 7. سارية املفعول  على املتقدم احضار صورة من البطاقة التأمينية و الزكوية  6 
 .  على املتقدم االلتزام بدفع الضرائب حبسب القوانني السارية يف البالد 8 
 مصحوب كورة أعاله أو شيك مقبول الدفع  باملبلغ احملدد أعاله صاحل للفرتة املذكورة أعاله ابتداء من تاريخ فتح املظاريف وسفرف  أي عطاء غفر.  يرفق مع العطاء ضمان بنكي غفر مشروط  صاحل للمدة املذ9 

 بضمان املناقصة. 
 .  مدة صالحية العطاء حسب ما هو حمدد أعاله. 10 
 عطاء يتم تقدميه بعملة مغايرة.  .  يقدم العطاء بالعملة املذكوره أعاله ، وسيتم لستبعاد لي11 
 .  رب العمل غفر ملزم بقبول أقل عطاء أو غفره من العطاءات. 12 
 . www.sfd-yemen.org.  ميكن االطالع على االعالن يف املوقع االلكرتوني للصندوق االجتماعي للتنمية  13 
 قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدم زيارته للموقع.  .  جيب على مقدم العطاء وعلى حسابه اخلاص أن يقوم بزيارة املوقع14 
 لالستفسار بشأن بيع املظاريف االتصال باألتي:    
 503047،فاكس: 503045،تلفون :87210الصندوق االجتماعي للتنمية فرع ذمار . البيضاء جبانب كلية الرتبية، اخلط الدائري، اجلمهورية اليمنية ،ص.ب : 


