
إعالن مناقصة 

المشروع االت: وو على تمويل١٩٩٧)) لعام ١٠وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ((
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 المشروع
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 ص١١:٠

موعد فتح المظاريف
(الساعة/التاريخ)

مدرسة فاطمة الزھراء للبنات - قرية شرج600-12349
لراك - مديرية حجر - محافظة حضرموت

الصندوق العربي
٤لإلنماء 

الدوالر
االمريكي

٩٠ ١٠٠٠٠١٢٠

قيمة 
الضمان

USD
5,500 

الذين سبق وأن نفذوا خالل السنوات
العشر األخيرة مشاريع مشابھة بقيمة ال

تقل للعقد الواحد عن مائة ألف دوالر.

بناء مدرسة من دورين مكونة من ستة
فصول مع المرافق (ادارة + مخزن +

٤غرفة معلمات + سكن معلمات + 
حمامات + خزان أرضي+  سور).

وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية للمشروع المقاولين المؤھلين والذين سبق وأن عملوا في نفس المجال تقديم
عطاءاتھم عن طريق المناقصة إلنشاء وإنجاز وصيانة المشروع المذكور أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصة. 

.  يجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدم زيارته ١
للموقع. 

مقابل المؤسسة العامة–.  يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر  الصندوق االجتماعي للتنمية فرع المكال. فوه  ٢
٠٥/٣٧٢٢٩٤،فاكس :٠٥/٣٧٢٢٩٧،٠٥/٣٧٢٢٩٨،تلفون :٥٠٧١١للكھرباء- المكال-الجمھورية اليمنية ، ص.ب:

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

.  يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصة، في أو قبل ٣
مقابل–الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي:   الصندوق االجتماعي للتنمية فرع المكال. فوه 

،فاكس٠٥/٣٧٢٢٩٧،٠٥/٣٧٢٢٩٨،تلفون :٥٠٧١١المؤسسة العامة للكھرباء- المكال-الجمھورية اليمنية ، ص.ب:
 ٠٥/٣٧٢٢٩٤:

 

 
مقابل المؤسسة العامة للكھرباء- المكال-–.  تفتح المظاريف في مقر  الصندوق االجتماعي للتنمية فرع المكال. فوه  ٤

 حسب المواعيد٠٥/٣٧٢٢٩٤،فاكس :٠٥/٣٧٢٢٩٧،٠٥/٣٧٢٢٩٨،تلفون :٥٠٧١١الجمھورية اليمنية ، ص.ب:
المحددة أعاله في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيھم وأي عطاء يقدم أو يصل

بعد ھذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً.

.  على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائق  ٥

.  على المتقدم احضار صورة من شھادة تسجيل ضربية المبيعات.  ٦

. إحضار صورة شھادة مزاولة المھنة٨. سارية المفعول  على المتقدم احضار صورة من البطاقة التأمينية و الزكوية   ٧
سارية المفعول

.  على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد  ٩

.  يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط (حسب ما ھو محدد أعاله) صالح للمدة المذكورة أعاله أو شيك مقبول ١٠
لدفع وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة. 

.  مدة صالحية العطاء حسب ما ھو محدد أعاله.  ١١

.  يقدم العطاء بالعملة المذكوره أعاله ، وسيتم إستبعاد إي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة. ١٢

.  رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو غيره من العطاءات.  ١٣

. www.sfd-yemen.org.  يمكن االطالع على االعالن في الموقع االلكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية  ١٤

   لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باألتي:
مقابل المؤسسة العامة للكھرباء- المكال-الجمھورية اليمنية ،– الصندوق االجتماعي للتنمية فرع المكال. فوه 

٠٥/٣٧٢٢٩٤ ،فاكس :٠٥/٣٧٢٢٩٧،٠٥/٣٧٢٢٩٨،تلفون :٥٠٧١١ص.ب:


