
 
 
 

 .المناقصات المشاريع المذكورة أعاله وذلك وفقاً لوثائق عملوا في نفس المجال تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة إلنشاء وإنجاز وصيانة المقاولين المؤهلين والذين سبق وأن يدعو الصندوقوعليه 
 

تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدم  يجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل .1

 .زيارته للموقع

 – ) المقر المؤقت(       صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  يمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر .2

تلفون  /  10351/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  -صنعاء  – أمام الجامعة القديمة – الدائري

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو  211110/51،فاكس :211112/51

 .قرين كل مناقصة وبحسب العناوين الموضحة أدناه موضح أعاله

مشروع و رقم المناقصة، في أو قبل بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم ال يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم .3

الصندوق االجتماعي للتنمية فرع  أعاله لفتح المظاريف قرين كل مشروع على العنوان التالي الموعد المحدد

 10351/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  -صنعاء  – أمام الجامعة القديمة – الدائري – ) المقر المؤقت(صنعاء

 .         211110/51،فاكس :211112/51تلفون  / 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

  -صنعاء  – أمام الجامعة القديمة – الدائري – ) المقر المؤقت(صنعاءفرع الصندوق االجتماعي للتنمية  تفتح المظاريف في .1

حسب المواعيد المحددة أعاله قرين ،   211110/51،فاكس :211112/51تلفون  /  10351/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية

عطاء يقدم أو يصل بعد هذا  م وأيفي نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيه كل مناقصة

 .الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالا 

 المفعول.صورة من البطاقة الضريبية سارية  على المتقدم إرفاق .0

 على المتقدم إحضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعات . .6

 سارية المفعول . على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الزكوية .2

 إحضار صورة من شهادة مزاولة المهنة .على المتقدم  .8

 على المتقدم إحضار صورة من البطاقة التأمينية . .1

 .القوانين السارية في البالد على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب .15

مشروع صالح للمدة المذكورة أعاله قرين كل  يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط )حسب ما هو محدد أعاله( قرين كل .11

 .غير مصحوب بضمان المناقصة شروع أو شيك مقبول الدفع وسيرفض أي عطاءم

 إبتداءا من تاريخ فتح المظاريف .مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله .12

 .يقدم العطاء بالعملة المذكورة قرين كل مناقصة وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة .13

 غيره من العطاءات. اء أورب العمل غير ملزم بقبول أقل عط .11

 
 799110/59،فاكس :799112/59تلفون  /  90351/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  -صنعاء  –أمام الجامعة القديمة  –الدائري  – صنعاء) المقر المؤقت(الصندوق االجتماعي للتنمية فرع  :تيتصال باآلإلستفسار بشأن بيع المظاريف الإل

 

 فرع صنعاء –إعالن مناقصات من الصندوق االجتماعي للتنمية 
 :على تمويل المشاريع التالية 9112لعام  (95المنشأ بموجب القانون رقم ) وافق الصندوق االجتماعي للتنمية

 المطلوبة الخبرات التمويل مصدر المناقصة  مكونات المشروع اسم المناقصة رقم
  عملة

 العطاء
  الرسوم
 باللاير

مدة 
 صالحية
العطاء 

 )ايام(

صالحية 
 ضمان 
 العطاء

 )ايام(

  قيمة
 الضمان
 )دوالر(

 موعد فتح المظاريف
 )الساعة/التاريخ(

4848-022  
 معمار قرية - والثانوية األساسية األنصار مدرسة

 - مطر بني مديرية - قيس بني عزلة - خصروف
 صنعاء محافظة

 معمل+  مدرسين غرفة+ فصول ستة  اضافةاستكمال 
)  سور+مياه حصاد خزان+ حمامات 1+مكتبة+كيمياء

 ثالثة أدوار (

 العربي الصندوق 

 1 لإلنماء

خبرات سابقة ألعمال 

 مماثلة

دوالر  

 3055 125 15 2555 أمريكي
     2516/ 2/ 16 الثالثاء

 صباحا ا  11:55

4848-022  عزلة - نمران قرية - االساسية التوحيد مدرسة 
 صنعاء محافظة - مطر يبن مديرية - دايان

+  المدرسين سكن+   ريفية  فصول 3 احالل  إستكمال
+  حمامات 1+  مخزن+  ادارة+  ريفية  فصول 3 اضافة

 ( دورين ) مياه حصاد خزان+  سور

 العربي الصندوق 

 1 لإلنماء

خبرات سابقة ألعمال 

 مماثلة

دوالر  

 1655 125 15 1555 أمريكي
     2516/ 2/ 12األربعاء

 صباحاا  11:55

4848-022  عزلة - القرانة قرية - االساسية النصر مدرسة 
 المحويت محافظة -المحويت مديرية - ابجر بني

 سكن+  مخزن+  إدارة + فصول ريفية 6 بناء إستكمال
 دورين ) سور+ مياه حصاد خزان+حمامات 1+ للمدرسين

) 

 العربي الصندوق 

 1 لإلنماء

خبرات سابقة ألعمال 

 مماثلة

والر د 

 2055 125 15 0555 أمريكي
     2516/ 2/ 21األحد 

 صباحا ا  11:55

 األمانة/  مذبح/  الدقيق حي مجاري شبكة 8122-255
 وربطها للمنطقة الصحي الصرف شبكة تنفيذاستكمال 

 المرافقة األعمال مع سابقا المنفذة بالشبكة

 العربي الصندوق 

 1 لإلنماء

خبرات سابقة ألعمال 

 مماثلة

الر دو 

 1055 125 15 15555 أمريكي
     2516/ 22/2اإلثنين 

 صباحا ا  11:55


