
 
 إعالن مناقصة 

 وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ))71(( لعام 7991 على تمويل المشروع االتي:

 مكونات المناقصة الخبرات المطلوبة  مصدر التمويل اسم المشروع رقم المناقصة
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مدرسة ام كلثوم للتعليم 
االساسي  قرية ريشان  
 مديرية الحد محافظة لحج

منحة الحكومة 
 KFWااللمانية /

للتعليم في المناطق 
رقم:  الريفية

10266..6.6. 

خبرة المقاول بتنفيذ مشروع واحد مشابه ال 

الف (  دوالر امريكي،  0.تقل قيمته عن ) 

على األقل  من  %00بشرط أن يكون قد نفذ 

هذه األعمال، شريطة أن يكون المقاول مستمراً 
في أعمال المقاوالت خالل السنوات العشر 

 األخيرة

 

 فصول  .بناء  

حمامات +  6+  دراسية

خزان حصاد مياه 

  (وريندالمبنى )االمطار

 

 اليورو
 

0000        

 ريال

 

 يوم  90

 

 يوم120

 

1000 

USD 

 
 االحد

21/0./1010 

22000 

 صباحا       

 

وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية للمشروع المقاولين المؤهلين والذين سبق وأن عملوا في نفس 

أعاله وذلك وفقاً لوثائق  المذكورروع المجال تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة إلنشاء وإنجاز وصيانة المش

 المناقصة. 

الصندوق االجتماعي  للتنمية فرع عدن . مدينة إنماء  مقرمن  ةناقص.  يمكن الحصول على وثائق الم7  

الجمهورية اليمنية  -عدن -مديرية البريقة  -الحسوه  - CT1عمارة  -المرحلة الحادية عشر  -الجديده 

وذلك  1990199، الرقم المجاني للشكاوي  10/301117،فاكس :10/371313البريقة،تلفون : 19208،ص.ب:

 خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله وبحسب العناوين الموضحه ادناه. 

.  يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصة، في 0 

صندوق االجتماعي  للتنمية فرع عدن . الأو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي: 

الجمهورية -عدن -مديرية البريقة  -الحسوه  - CT1عمارة  -المرحلة الحادية عشر  -مدينة إنماء الجديده 

، الرقم المجاني للشكاوي  10/301117،فاكس :10/371313البريقة،تلفون : 11097اليمنية  ،ص.ب:

1119111   

المرحلة الحادية  -ندوق االجتماعي  للتنمية فرع عدن . مدينة إنماء الجديده الص.  تفتح المظاريف في مقر  3 

البريقة،تلفون  11097الجمهورية اليمنية  ،ص.ب:-عدن -مديرية البريقة  -الحسوه  - CT1عمارة  -عشر 

حسب المواعيد المحددة أعاله  1119111، الرقم المجاني للشكاوي  10/301117،فاكس :10/371313:

بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا في نفس الساعة واليوم المذكورين  

 الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً. 

 .  على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائق 4 

 ضار صورة من شهادة تسجيل ضربية المبيعات. .  على المتقدم اح5 

 

 .  على المتقدم احضار صورة من البطاقة التأمينية و الزكوية ساريات المفعول 7

 . إحضار صورة شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول1

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

مان بنكي غير مشروط  صالح للمدة المذكورة أعاله أو شيك مقبول الدفع  بالمبلغ .  يرفق مع العطاء ض. 

المحدد أعاله صالح للفترة المذكورة أعاله ابتداء من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير 

 مصحوب بضمان المناقصة. 

 يقة المناقصة .على المقاول إحضار نموذج التعهد موقع ومختوم بحسب الصيغة المحددة في وث-20

 .  مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله. 22 

 .  يقدم العطاء بالعملة المذكوره أعاله ، وسيتم إستبعاد إي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة. 21 

 .  رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو غيره من العطاءات. 26 

 لكتروني للصندو  االتتماعي للتنمية.  يمكن االطالع على االعالن في الموقع اال21

  www.sfd-yemen.org . 

مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدم  على.  20 

 زيارته للموقع. 

 لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باألتي:    

-مديرية البريقة-الحسوة-انماء التديدة -22المرحلة-CT1مارة الصندو  االتتماعي  للتنمية فرع عدن . ع 

  800.88الرقم المتاني للشكاوي  .01/6.000،فاكس :0-01/6.0606التمهورية اليمنية ،تلفون :-عدن 

 


