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محافظة عمران    -  مديرية مسور
  (المرحلة الثانية)

  KFWمنحة الحكومة االلمانية / 
لالستجابة ألزمة التعليم المرحلة  

  2019.6764.5 -  لثانيةا

مقعد    1170توريد وتركيب 
مدرسة في   38مزدوج لعدد 
  مسور   ةمديري

 USD  1,600 120 90  4,000  اليورو 
  بعد الظهر  01:00الساعة  

  الثالثاء يوم 
  م 2020/ 22/12

  

 تقديم ن عملوا في نفس المجال أوالذين سبق و المؤهلين الموردين خوةاإل للتنمية جتماعياال  الصندوق يدعو عليهو

    .ةاقصمنل ا لوثائق  وفقاً  كوذل  أعاله الموضح روعلمشل  المناقصة طريق عن عطاءاتهم

شارع صنعاء جوار البنك   - عمران فرع الصندوق االجتماعي للتنمية من مقر  صةالمناق يمكن الحصول على وثائق   .1

،  15482الجمهورية اليمنية، ص.ب: صنعاء  - محافظة عمران  - مدينة عمران  - مركزي اليمني فرع عمران ال

الصندوق االجتماعي  رمقن أو م .8009800ى ، الرقم المجاني للشكاو 601982/07، فاكس:  601888/07تلفون: 

ص.ب:   ، الجمهورية اليمنية  -  صنعاءمدينة  - قرب الجهاز المركزي للرقابة   - فج عطان  - دارة العامة للتنمية اإل

وذلك   .8009800 الرقم المجاني للشكاوى والبالغات ، 449670/01فاكس:  ، 449669/01هاتف:  ، 15485

 . عالهأة ضح أعاله وبحسب العناوين الموضحموو د حسب ما هبل رسم ال يرام الرسمي مقخالل ساعات الدوا 

يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع ورقم المناقصة، في أو قبل   .2

صنعاء    شارع - عمران فرع الصندوق االجتماعي للتنمية الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي: 

الجمهورية اليمنية، ص.ب: صنعاء   - محافظة عمران  - مدينة عمران  - البنك المركزي اليمني فرع عمران جوار 

 . 8009800، الرقم المجاني للشكاوى 601982/07، فاكس: 601888/07، تلفون: 15482

شارع صنعاء جوار البنك المركزي اليمني فرع   - عمران فرع الصندوق االجتماعي للتنمية تفتح المظاريف في مقر  .3

،  07/ 601888، تلفون: 15482الجمهورية اليمنية، ص.ب: صنعاء  - محافظة عمران  - مدينة عمران  - عمران 

عة واليوم  حسب الموعد المحدد أعاله في نفس السا . 8009800مجاني للشكاوى ، الرقم ال601982/07فاكس: 

المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض   الموردينالمذكورين أعاله بحضور 

  ف يعاد إلى صاحبه مقفوالً. وسو

 صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائق.   إحضارقدم  على المت .4

 المبيعات سارية المفعول.  يبةحضار صورة من شهادة تسجيل ضرإعلى المتقدم   .5

  حضار صورة من البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية ساريتي المفعول.إالمتقدم  على  .6

  لمهنة سارية المفعول. حضار صورة شهادة مزاولة اإالمتقدم   على .7

  . لتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالدعلى المتقدم اإل .8

  أعاله بلغ المحدد أعاله صالح للمدة المذكورة ير مشروط أو شيك مقبول الدفع بالميرفق مع العطاء ضمان بنكي غ .9

  صة. رفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقمن تاريخ فتح المظاريف وسي بتداءً إ

  . ة في وثيقة المناقصةإحضار نموذج التعهد موقع ومختوم بحسب الصيغة المحدد  الموردعلى  .10

  لمظاريف. إبتداًء من تاريخ فتح ا حدد أعالهمدة صالحية العطاء حسب ما هو م .11

  . ةمغاير ةبعمل ي عطاء يتم تقديمه أ ستبعاد إعاله وسيتم أيقدم العطاء بالعملة المذكورة  .12

  قل عطاء أو غيره من العطاءات. أ قبول رب العمل غير ملزم ب .13

  . yemen.org-www.sfd لكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية عالن في الموقع اإلطالع على اإليمكن اإل .14

  زيارته للموقع.  قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدمعلى مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع   .15

  : باآلتيلالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال 

 - مدينة عمران  - شارع صنعاء جوار البنك المركزي اليمني فرع عمران  - عمران فرع الصندوق االجتماعي للتنمية 

، الرقم 601982/07، فاكس: 601888/07، تلفون:  15482ص.ب: صنعاء الجمهورية اليمنية،   - محافظة عمران 

  . 8009800المجاني للشكاوى 

  


