ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  -ﻓﺮﻉ ﻋﻤﺮﺍﻥ
وافق الصندوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ للﺗنﻣية الﻣنشأ بﻣوﺟب القﺎنون رقم )) ((10لعﺎم  1997ﻋلى ﺗﻣويل الﻣشﺎريع الﺗﺎلية:
رقم الﻣنﺎقصة

اﺳم الﻣشروع

ﻣكونﺎت الﻣنﺎقصة

ﻣصدر الﺗﻣويل

الخبرات الﻣطلوبة

ﻋﻣلة
العطﺎء

قيﻣة
صﻼحية صﻼحية
الرﺳوم
العطﺎء ضﻣﺎن العطﺎء الضﻣﺎن
بﺎل﷼
)دوﻻر(
)أيــــﺎم( )أيــــﺎم(

ﻣدرﺳة  7يوليو بحﺎرة النصر ) نﺟر(  -ﻣدينة إﻋﺎدة بنﺎء  4فصول دراﺳية )دورين( ﻣع الﺳلم والﺳور قرض الصندوق العربﻲ لﻺنﻣﺎء ﺗنفيذ ﻋقد ﻷﻋﻣﺎل إنشﺎئية ﻻ ﺗقل الدوﻻر
ﻋﻣران  -ﻣديرية ﻋﻣران  -ﻣحﺎفظة ﻋﻣران الﻣدرﺳﻲ  +ﺗرﻣيم وصيﺎنة ﻋدد ) ( 8فصول دراﺳية ﻣع للﻣﺳﺎهﻣة فﻲ ﺗﻣويل الﻣرحلة قيﻣﺗه ﻋن ) (100ألف دوﻻر نفذ اﻻﻣريكﻲ
خﻼل العشر الﺳنوات الﻣﺎضية
الرابعة
الﻣرافق ) نﻣوذج حضري  ،دورين(

5000

90

120

USD
2,500

قرض الصندوق العربﻲ لﻺنﻣﺎء ﺗنفيذ ﻋقد ﻷي أﻋﻣﺎل إنشﺎئية نفذ الدوﻻر
خﻼل العشر الﺳنوات الﻣﺎضية اﻻﻣريكﻲ
للﻣﺳﺎهﻣة فﻲ ﺗﻣويل الﻣرحلة
الرابعة

5000

90

120

USD
2,500

 910- 12429خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻻﻣطﺎر لقرية بيت ﻋﺎطف إنشﺎء خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻷﻣطﺎر بقرية بيت ﻋﺎطف ﺳعة ﻣنحة الحكوﻣة اﻻلﻣﺎنية  / KFWﺗنفيذ ﻋقد ﻣﻣﺎثل ﻻ ﺗقل قيﻣﺗه ﻋن
لبرنﺎﻣج الﻣيﺎه والصرف الصحﻲ ) (80ألف دوﻻر نفذ خﻼل العشر
)(900م 3ﻣع الﻣلحقﺎت  +ﺗنفيذ خزان حصﺎد ﻣيﺎه
وصيح  -اﻻكهوم  -ﺟبل ﻋيﺎل يزيد  -م  /ﻋﻣران
الﺳنوات الﻣﺎضية
اﻷﻣطﺎر بقرية صيح ﺳعة )(500م 3ﻣع الﻣلحقﺎت

اليورو

7000

90

120

USD
3,500

ﻣنحة الحكوﻣة اﻻلﻣﺎنية  / KFWﺗنفيذ ﻋقد ﻣﻣﺎثل ﻻ ﺗقل قيﻣﺗه ﻋن
) (100ألف دوﻻر نفذ خﻼل
لبرنﺎﻣج الﻣيﺎه والصرف الصحﻲ
العشر الﺳنوات الﻣﺎضية

اليورو

10000

90

120

USD
4,500

إنشﺎء خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻷﻣطﺎر ﺳعة ) (2000م 3ﻣع ﻣنحة الحكوﻣة اﻻلﻣﺎنية  / KFWﺗنفيذ ﻋقد إنشﺎئﻲ ﻻ ﺗقل قيﻣﺗه ﻋن
لبرنﺎﻣج الﻣيﺎه والصرف الصحﻲ ) (70ألف دوﻻر نفذ خﻼل العشر
الﻣلحقﺎت
الﺳنوات الﻣﺎضية

اليورو

7000

90

120

USD
3,500

ﻣنحة الحكوﻣة اﻻلﻣﺎنية  / KFWﺗنفيذ ﻋقد ﻷي أﻋﻣﺎل إنشﺎئية ﻻ
لبرنﺎﻣج الﻣيﺎه والصرف الصحﻲ ﺗقل قيﻣﺗه ﻋن ) (70ألف دوﻻر
نفذ خﻼل العشر الﺳنوات الﻣﺎضية.

اليورو

7000

90

120

USD
3,500

 910- 12417خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻻﻣطﺎر لقرية القرون ـ الذيبه ـ إنشﺎء خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻷﻣطﺎر ﺳعة )(1600م 3ﻣع ﻣنحة الحكوﻣة اﻻلﻣﺎنية  / KFWﺗنفيذ ﻋقد ﻣﻣﺎثل ﻻ ﺗقل قيﻣﺗه ﻋن
لبرنﺎﻣج الﻣيﺎه والصرف الصحﻲ ) (50ألف دوﻻر نفذ خﻼل العشر
الﻣلحقﺎت
ﻣديرية صوير ـ ﻣحﺎفظة ﻋﻣران
الﺳنوات الﻣﺎضية.

اليورو

7000

90

120

USD
3,500

5000

90

120

USD
2,500

4000

90

120

USD
1,600

5000

90

120

USD
2,500

5000

90

120

USD
2,500

910- 12433

إﺳﺗكﻣﺎل ﻋدد ) (6فصول دورين ﻣع الﻣرافق  +ﺗرﻣيم
اﺳﺗكﻣﺎل ﻣشروع ﻣدرﺳة اﻷﻣل  -قرية بيت
910- 12431
) (3فصول
الﻣحيرس -ﻋزلة غشم  -ﻣديرية خﻣر – ﻣحﺎفظة
ﻋﻣران

 910- 12426خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻻﻣطﺎر لقرية بيت الﻣحﺎربﻲ -
ﺟبل ﻣﺳور – ﻣديرية ﻣﺳور – ﻣحﺎفظة ﻋﻣران
910- 12427

خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻻﻣطﺎر لقرية بنﻲ حنيش -
البطنة – ﻣديرية قفلة ﻋذر  -ﻣحﺎفظة ﻋﻣران

إنشﺎء خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻷﻣطﺎر ﺳعة  2100م 3ﻣع
الﻣلحقﺎت

إنشﺎء خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻷﻣطﺎر ﺳعة )(700م 3ﻣع
خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻻﻣطﺎر لقريﺗﻲ ﻣحظة
910- 12428
والﻣزراب ) حﺎشف (  -البطنه  -ﻣديرية القفلة – الﻣلحقﺎت لﻣحل الﻣزراب  +إنشﺎء خزان حصﺎد ﻣيﺎه
اﻷﻣطﺎر ﺳعة )(700م 3ﻣع الﻣلحقﺎت لﻣحل ﻣحظة
ﻣحﺎفظةﻋﻣران

 910- 12432اﺳﺗكﻣﺎل ﻣشروع ﻣدرﺳة الشهيد ﻣحﻣد الدرة -
الﻣكبة  -ﻋزلة بنﻲ ﻋيذ  -ﻣديرية ظليﻣة حبور-
ﻣحﺎفظة ﻋﻣران
910- 12430

خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻻﻣطﺎر لقرية قرحﺎو ـ بنﻲ
واس ـ ﻣديرية ﺳﺎقين ـ ﻣحﺎفظة صعدة

إﺳﺗكﻣﺎل ﻋدد ) (3فصول دراﺳية ﻣع الﻣرافق

الثﻼثﺎء
12/3/2019
 11:00ظهرا ً

الثﻼثﺎء
12/3/2019
 11:30ظهرا ً

الثﻼثﺎء
12/3/2019
 12:00ظهرا ً

اﻷربعﺎء
13/3/2019
 11:00ظهرا ً

اﻷربعﺎء
13/3/2019
 11:30ظهرا ً

اﻷربعﺎء
13/3/2019
 12:00ظهرا ً

اﻷربعﺎء
14/3/2019
 12:30ظهرا ً

قرض الصندوق العربﻲ لﻺنﻣﺎء ﺗنفيذ ﻋقد ﻷي أﻋﻣﺎل إنشﺎئية نفذ الدوﻻر
خﻼل العشر الﺳنوات الﻣﺎضية اﻻﻣريكﻲ
للﻣﺳﺎهﻣة فﻲ ﺗﻣويل الﻣرحلة
الرابعة

إﺳﺗكﻣﺎل خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻷﻣطﺎر ﺳعة )(1400م 3ﻣع ﻣنحة الحكوﻣة اﻻلﻣﺎنية  / KFWﺗنفيذ ﻋقد ﻷي أﻋﻣﺎل إنشﺎئية نفذ
لبرنﺎﻣج الﻣيﺎه والصرف الصحﻲ خﻼل العشر الﺳنوات الﻣﺎضية
الﻣلحقﺎت

ﻣوﻋد فﺗح الﻣظﺎريف
)الﺗﺎريخ/الﺳﺎﻋة(

اليورو

الخﻣيس
14/3/2019
 11:00ظهرا ً

الخﻣيس
14/3/2019
 11:30ظهرا ً

 910- 12421خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻻﻣطﺎر لقرية آل زابية ـ بنﻲ إﺳﺗكﻣﺎل خزان حصﺎد ﻣيﺎه اﻷﻣطﺎر ﺳعة )(3000م 3ﻣع ﻣنحة الحكوﻣة البريطﺎنية للحﻣﺎية ﺗنفيذ ﻋقد ﻷي أﻋﻣﺎل إنشﺎئية نفذ الﺟنية
خﻼل العشر الﺳنوات الﻣﺎضية اﻻﺳﺗرلينﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋية  -الﻣرحلة اﻻولى
الﻣلحقﺎت
ربيعة ـ ﻣديرية رازح ـ ﻣحﺎفظة صعدة
)إﻋﺎدة للﻣرة
)ﻣرحلة ثﺎنية(
اﻻولى(
12434 -910

.1

.2

.3

.4
.5

انشﺎء خزان حصﺎد ﻣيﺎه ﻣحربه و ﻋرابه ـ
الﺟرهه ـ ﺳﺎقين ـ صعدة

إﺳﺗكﻣﺎل خزان ﺳعة )(1500م 3ﻣع الﻣلحقﺎت

قرض الصندوق العربﻲ لﻺنﻣﺎء ﺗنفيذ ﻋقد ﻷي أﻋﻣﺎل إنشﺎئية نفذ الدوﻻر
خﻼل العشر الﺳنوات الﻣﺎضية اﻻﻣريكﻲ
للﻣﺳﺎهﻣة فﻲ ﺗﻣويل الﻣرحلة
الرابعة

الخﻣيس
14/3/2019
 12:00ظهرا ً

الخﻣيس-
14/3/2019
 12:30ظهرا

وﻋليه يدﻋو الصندوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ للﺗنﻣية الﻣقﺎولين الﻣؤهلين والذين ﺳبق وأن ﻋﻣلوا فﻲ نفس الﻣﺟﺎل ﺗقديم ﻋطﺎءاﺗهم ﻋن طريق الﻣنﺎقصة ﻹنشﺎء وإنﺟﺎز وصيﺎنة الﻣشﺎريع الﻣذكورة أﻋﻼه وذلك وفق وثﺎئق الﻣنﺎقصﺎت.
يمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر الصندوق اﻻجتماعي للتنمية فرع عمران .طريق
 .6على المتقدم إحضار صورة من البطاقة التﺄمينية والزكوية سارية المفﻌول.
صنﻌاء جوار البنك المركزي اليمني ،عمران  -الجمهورية اليمنية ،ص.ب :صنﻌاء  ،15482تلفون:
 .7على المتقدم إحضار صورة شهادة مزاولة المهنة سارية المفﻌول.
 ،07/601888فاكس ، 07/601982 :الرقم المجاني للشكاوى  8009800وذلك خﻼل ساعات
الدوام الرسمي مقابل رسم ﻻ يرد حسب ما هو موضح أعﻼه قرين كل اسم وبحسب الﻌناوين الموضحة  .8على المتقدم اﻹلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البﻼد.
 .9يرفق مع الﻌطاء ضمان بنكي غير مشروط أو شيك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعﻼه صالح للفترة المذكورة أعﻼه
أدناه.
قرين كل مشروع إبتدا ًء من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة.
يسلم الﻌطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع اﻷحمر مكتوب عليه اسم المشروع ورقم المناقصة،
 .10مدة صﻼحية الﻌطاء حسب ما هو محدد أعﻼه.
في أو قبل الموعد المحدد أعﻼه لفتح المظاريف قرين كل مشروع على الﻌنوان التالي:
 .11يقدم الﻌطاء بالﻌملة المذكورة أعﻼه ،وسيتم إستبﻌاد أي عطاء يتم تقديمه بﻌملة مغايرة.
الصندوق اﻻجتماعي للتنمية فرع عمران .طريق صنﻌاء جوار البنك المركزي اليمني ،عمران -
الجمهورية اليمنية ،ص.ب :صنﻌاء  ،15482تلفون ،07/601888 :فاكس ، 07/601982 :الرقم  .12رب الﻌمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو غيره من الﻌطاءات.
 .13يمكن اﻹطﻼع على اﻹعﻼن في الموقع اﻹلكتروني للصندوق اﻹجتماعي للتنمية .www.sfd-yemen.org
المجاني للشكاوى .8009800
تفتح المظاريف في مقر الصندوق اﻻجتماعي للتنمية فرع عمران .طريق صنﻌاء جوار البنك المركزي  .14يجب على مقدم الﻌطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدم زيارته
للموقع.
اليمني ،عمران  -الجمهورية اليمنية ،ص.ب :صنﻌاء  ،15482تلفون ،07/601888 :فاكس:
لﻺﺳﺗفﺳﺎر بشأن بيع الﻣظﺎريف اﻹﺗصﺎل بﺎﻵﺗﻲ:
 ، 07/601982الرقم المجاني للشكاوى  8009800حسب المواعيد المحددة أعﻼه قرين كل
الصندوق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ للﺗنﻣية فرع ﻋﻣران .طريق صنعﺎء ﺟوار البنك الﻣركزي اليﻣنﻲ  ،ﻋﻣران -
مشروع في نفس الساعة واليوم المذكورين أعﻼه بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء
يقدم أو يصل بﻌد هذا الموعد سيرفض وسوف يﻌاد إلى صاحبه مقفوﻻً.
الﺟﻣهورية اليﻣنية  ،ص.ب :صنعﺎء ،15482ﺗلفون ، 07/601888 :فﺎكس، 07/601982 :
على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفﻌول وإحضار سند شراء الوثائق.
الرقم الﻣﺟﺎنﻲ للشكﺎوى .8009800
على المتقدم إحضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيﻌات.

