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االخمیس- 
 ٢٠١٨/١١/٢٩
 ١١:٠٠ صباحاً 

وعلیھ یدعو الصندوق الموردین المؤھلین والذین سبق وأن عملوا في نفس المجال تقدیم عطاءاتھم عن طریق المناقصة لتورید و تركیب التجھیزات الطبیة إلى مواقع المشاریع  وذلك وفقاً لوثائق المناقصة.

ً من تاریخ فتح المظاریف.٦. على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الضریبیة ساریة المفعول. ١١.   مدة صالحیة العطاء حسب ما ھو محدد أعاله. إبتداء
١٢.   قدم العطاء بالعملة المذكورة أعاله، وسیتم استبعاد أي عطاء یتم تقدیمھ بعملة مغایرة.٧.       على المتقدم إحضار صورة من شھادة تسجیل ضریبة المبیعات .

١٣.   یمكن االطالع على االعالن في الموقع االلكتروني للصندوق االجتماعي للتنمیة ٨www.sfd-yemen.org.       على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الزكویة و البطاقة التأمینیة ساریتي المفعول .
١٤.   رب العمل غیر ملزم بقبول أقل عطاء أو غیره من العطاءات.٩.       على المتقدم إحضار صورة من شھادة مزاولة المھنة .

١٠.       على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانین الساریة في البالد.

إعالن مناقصات من الصندوق االجتماعي للتنمیة – فرع حجة
وافق الصندوق االجتماعي للتنمیة المنشأ بموجب القانون رقم ((١٠)) لعام ١٩٩٧ على تمویل المشاریع التالیة:

الخبرات مصدر التمویلمكونات  المناقصةاسم المشروعرقم المناقصة
عملة العطاءالمطلوبة

مدة 
صالحیة
 العطاء

صالحیة
 ضمان 
العطاء

 الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع حجة – مدینة حجة- الغرابي – امام البنك المركزي- الجمھوریة الیمنیة تلفون ٢٢٠٧٢٢/٠٧،فاكس :٢٢٠٧٣٣/٠٧ رقم  المجاني للشكاوى:٨٠٠٩٨٠٠
لإلستفسار بشأن بیع المظاریف اإلتصال باآلتي:

قیمة الضمان

١.       یجب على مقدم العطاء وعلى حسابھ الخاص أن یقوم بزیارة الموقع قبل تقدیم عطائھ ویتحمل مسئولیة عدم زیارتھ للموقع.
٢.       یمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع حجة – مدینة حجة- الغرابي – مقابل البنك المركزي الیمني - الجمھوریة الیمنیة تلفون ٢٢٠٧٢٢/٠٧،فاكس :٢٢١٢٣٨/٠٧،رقم  المجاني 

للشكاوى:٨٠٠٩٨٠٠ ،أو من مقر الصندوق االجتماعي للتنمیة اإلدارة العامة  ، فج عطان - قرب الجھاز المركزي للرقابة - صنعاء- الجمھوریة الیمنیة، ھاتف: ٤٤٩٦٦٩/٠١ فاكس: ٤٤٩٦٧٠/٠١ وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي 
مقابل رسم ال یرد حسب ما ھو موضح أعاله قرین كل مناقصة وبحسب العناوین الموضحة أدناه.

٣.       یسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب علیھ اسم المشروع و رقم المناقصة، في أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاریف قرین كل مشروع على العنوان التالي :الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع حجة 
– مدینة حجة- الغرابي – مقابل البنك المركزي الیمني - الجمھوریة الیمنیة ٢٢٠٧٢٢/٠٧،فاكس :٢٢٠٧٣٣/٠٧،رقم  المجاني للشكاوى:٨٠٠٩٨٠٠.

٤.       تفتح المظاریف في الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع حجة – مدینة حجة- الغرابي – جوار البنك المكزي- الجمھوریة الیمنیة تلفون ٢٢٠٧٢٢/٠٧،فاكس :٢٢٠٧٣٣/٠٧ ،رقم  المجاني للشكاوى:٨٠٠٩٨٠٠ ،حسب الموعد 
المحدد أعاله قرین المناقصة في نفس الساعة والیوم المذكورین أعاله بحضور الموردین المتقدمین أو مندوبیھم وأي عطاء یقدم أو یصل بعد ھذا الموعد سیرفض وسوف یعاد إلى صاحبھ مقفوالً .

٥.   یرفق مع العطاء ضمان بنكي غیر مشروط (حسب ما ھو محدد أعاله) قرین كل مشروع صالح للمدة المذكورة أعاله قرین كل مشروع أو شیك مقبول الدفع وسیرفض أي عطاء غیر مصحوب بضمان المناقصة.


