إعالن مناقصـــات مه الصندوق اإلجتماعي للتنمية -فرع إب

وافك انصُذوق االختًاػً نهتًٍُح انًُشأ تًىخة انماَىٌ رلى ( )01نؼاو  0991ػهى تًىٌم انًشارٌغ انتانٍح:

-911
07311

يدًغ انخُساء األساسً انثاَىي
نهثُاخ  -لرٌح انًايح  -ػزنح انحىج
انمثهً  -يذٌرٌح رٌف إب  -يحافظح
إب .

يصذر انتًىٌم

تُاء يذرسح (  07فصم  +إدارج  +يخزٌ  +المنحة الهولندية لدعم تعليم
الفتاة ومحو األمية رقم:
غرفح يذرسٍٍ  +يؼًم ثاَىي  +يكتثح +
خزاٌ حصاد يٍاِ  +ػذد  8حًاياخ  +سىر ) SAA0118554/26489

ثالثح أدوار

ٔػهٍّ ٌذػٕ انصُذٔق االجتًبػً نهتًٍُخ انًمبٔنٍٍ انًؤْهٍٍ ٔانزٌٍ سجك ٔأٌ ػًهٕا فً َفس انًجـــبل تمذٌى
ػطبءاتٓى ػٍ طشٌك انًُبلصخ إلَشبء ٔإَجبص ٔصٍبَخ انًششٔع انًزكٕس أػالِ ٔرنك ٔفمب نٕثبئك انًُبلصخ.
ٌ .1جت ػهى يمذو انؼطبء ٔػهى حسبثّ انخبص أٌ ٌمٕو ثضٌبسح انًٕلغ لجم تمذٌى ػطبئّ ٌٔتحًم يسئٕنٍـخ
ػذو صٌبستّ نهًٕلغ.
ًٌ .2كٍ انحصٕل ػهى ٔثبئك انًُبلصخ يٍ يمش انصُذٔق االجتًبػً نهتًٍُخ فـشع إة – .إة  -انظٓبس -
شبسع  22يبٌٕ  -ػهى إيتذاد ثُك انتسهٍف انتؼبًَٔ انضساػً (انذائشي) .تهفٌٕ - 444435/44:
،413313/44فبكس ٔ 444434/44:رنك خالل سبػبد انذٔاو انشسًً يمبثم سسى ال ٌشد حست يب
ْٕ يٕضح أػالِ ٔثحست انؼُبٌٍٔ انًٕضحّ ادَبِ.
ٌ .3سهى انؼطبء فً يظشٔف يغهك ٔيختٕو ثبنشًغ األحًش يكتٕة ػهٍّ اسى انًششٔع ٔ سلى انًُبلصخ ،فً
أٔ لجم انًٕػذ انًحذد أػالِ نفتح انًظبسٌف ػهى انؼُٕاٌ انتبنً :انصُذٔق االجتًبػً نهتًٍُخ فشع إة.
 إة  -انظٓبس  -شبسع  22يبٌٕ  -ػهى إيتذاد ثُك انتسهٍف انتؼبًَٔ انضساػً (انذائشي): .تهفـــــــــٌٕ،413313/44 - 444435/44فبكس 444434/44:
 .4تفتح انًظبسٌف فً يمش انصُذٔق االجتًبػً نهتًٍُخ فشع إة.حست انًٕاػٍذ انًحذدح أػــــــالِ فً َفس
انسبػخ ٔانٍٕو انًزكٕسٌٍ أػالِ ثحضٕس انًمبٔنٍٍ انًتمذيٍٍ أٔ يُذٔثٍٓى ٔأي ػطبء ٌمذو أٔ ٌصم ثؼذ ْزا
انًٕػذ سٍشفض ٔسٕف ٌؼبد إنى صبحجّ يمفٕال.
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 .5ػهى انًتمذو إحضبس صٕسح يٍ انجطبلخ انضشٌجٍخ سبسٌخ انًفؼٕل ٔإحضبس سُذ ششاء انٕثبئك
 .6ػهى انًتمذو إحضبس صٕسح يٍ شٓبدح تسجٍم ضشثٍخ انًجٍؼبد سبسٌخ انًفؼٕل.
 .7ػهى انًتمذو إحضبس صٕسح يٍ انجطبلخ انتأيٍٍُخ ٔ انضكٌٕخ سبسٌتً انًفؼٕل
 .1ػهى انًتمذو إحضبس صٕسح شٓبدح يضأنخ انًُٓخ سبسٌخ انًفؼٕل
 .3ػهى انًتمذو االنتضاو ثذفغ انضشائت ثحست انمٕاٍٍَ انسبسٌخ فً انجالد
ٌ .14شفك يغ انؼطبء ضًبٌ ثُكً غٍش يششٔط (حست يب ْٕ يحذد أػالِ) صبنح نهًذح انًزكٕسح
أػالِ أٔ شٍك يمجٕل انذفغ ٔسٍشفض أي ػطبء غٍش يصحٕة ثضًبٌ انًُبلصخ.
 .11يذح صالحٍخ انؼطبء حست يب ْٕ يحذد أػالِ.
ٌ .12مذو انؼطبء ثبنؼًهخ انًزكٕسح أػالِ ٔ ،سٍتى إستجؼبد إي ػطبء ٌتى تمذًٌّ ثؼًهخ يغبٌشح.
 .13سة انؼًم غٍش يهضو ثمجٕل ألم ػطبء أٔ غٍشِ يٍ انؼطبءاد.

نالستفسار تشأٌ تٍغ انًظارٌف االتصال تاألتً:
انصُذوق االختًاػً نهتًٍُح فرع إب –.إب  -انظهار  -شارع  77ياٌى  -ػهى إيتذاد تُك انتسهٍف انتؼاوًَ انزراػً (انذائري): .تهفىٌ ،003983/10 - 011131/10:فاكس 011130/10:

