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وعلية يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية املوردين املؤهلني والذين سبق و أن عملوا يف نفس اجملال تقديم عطاءاتهم عن طريق املناقصة إلنشاء واجناز وصيانة
املشروع املذكور اعالة وفقا لوثائق املناقصات
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قو يقايم ا ياءوق البي اق ماع اقادي عطء ال

يجب على مقدم العطاء ععلاى اباءال ال اء
عيتحبع مبئيلية عدم زيءوق للبي ق.
يبكن الحصيل على عثء ق البنء صءت من مقا الصاندعا اتمتباءعي ذاي ماءو .المي اء
خااااع ءاااانعء اعاااا ميلااااة لباااا او امااااءم اناااا الاااايبن الاااادعلي ,الجبهيويااااة اليبنيااااة
. ,ب,01218:الفااااايو , 680805:قع ذاااااءل  . 680805اع الصاااااندعا اتمتباااااءعي
للتنبية اإلداوق العءماة ذاع عطاءو ا ب الجهاءز الب لا ل لل ءااة – ءانعء –الجبهيوياة
اليبنيااة .ب  ,16006الفاايو , 005555ذااءل  005518ع ل ا خااال تااءعءت الاادعم
ال تبي مقءاع ال تيم ت ي د ابب مء هي ميضح قعاه ين لع ات عاحباب العناءعين
البيضحة قدنءه .
يبل العطء ذي مظ عف مغلق عم تيم اءلشبق األاب مكتيب علية ات البش عع عو ا
البنء صة ,ذي قع مع البيعد البحدد اعاق لفتح البظءويف ا ين البشا عع علاى العناياو
التءلي-:
الصندعا اتمتبءعي للتنبية ذ ع مءو .المي اء خاع ءانعء اعا ميلاة لبا او اماءم انا
الاااايبن الاااادعلي ,الجبهيويااااة اليبنيااااة . , ,ب,01218:الفاااايو , 680806:قع ذااااءل
. 680805
افتح البظءويف ذي مق الصندعا اتمتبءعي للتنبية ذ ع مءو .المي اء خاع ءانعء اعا
ميلاااة لبااا او اماااءم انااا الااايبن الااادعلي ,الجبهيوياااة اليبنياااة . , ,ب,01218:الفااايو
, 680806قع ذءل  .,680805ابب البياعيد البحددق اعاق ين لع مش عع ذي نف
البءعة عالييم البذليو اعاق اح يو البقءعلين البتقدمين قع مندعايه ع قل عطاء يقادم
قع يصع اعد البياعيد تي ذض عتيف يعءد إلى ءءامة مقفيت.

 -6علاااى البتقااادم إوذاااءا ءااايوق مااان المطء اااة ال ااا يمية تاااءوية البفعااايل ع إا اااءو تاااند
ش ا اليثء ق
 - 5على البتقدم إا ءو ءيوق من شهءدق ابجيع ض يمة البميعءت .
 -1على البتقدم إا ءو ءيوق من المطء ة التأمينية ع ال ليية تءوية البفعيل .
 -0إا ءو ءيوق من شهءدق م اعلة البهنة تءوية البفعيل.
 -5على البتقدم اتلت ام ادذق ال ا ب احبب القيانين البءوية ذي الماد .
 -18ي ذق مق العطء ضابءو انكاي ريا مشا ع قع شاي مقمايل الادذق ااءلبمل البحادد اعااق
ءءلح للفت ق البذليوق اعاق ين لع مش عع ااتدا مان ااءويف ذاتح البظاءويف عتاي ذض
قل عطء ري مصحيب ا بءو البنء صة .
 -11مدق ءااية العطء ابب مء هي محدد اعاق.
 -12يقدم العطء اءلعبلة البذليوق اعاق عتيت اتتمعءد قل عطء يت اقديبل اعبلة مغءي ق .
 -10وب العبع ري مل م اقميل ا ع عطء قع ري ق من العطء ات .
 -10يبكن ات اع على اإلعاو ذي البي ق اتلكت عني للصندعا اتمتبءعي للتنبية
www.sfd-yemen.org
لاتتفبءو اشءو ايق البظءويف اتاصءل على -:
*الصندعا اتمتبءعي ذي مءو .المي ء خاع ءانعء اعا ميلاة لبا او اماءم انا الايبن
الدعلي,الجبهيوية اليبنية . ,ب,01218:الفيو , 680801:قع ذءل .680801
*الصندعا اتمتبءعي للتنبية اإلداوق العءمة ذع عطءو ا ب الجهاءز الب لا ل لل ءااة –
ءنعء –الجبهيوية اليبنية .ب  ,16006الفيو , 005555ذءل 005518

