إعالن مناقصـــة من الصندوق اإلجتماعي للتنمية -فرع إب
وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ( )10لعام  1997على تمويل المشاريع التالية:
رقم
المناقصة

الحزمة
الحزمة
()1

1-2016
الحزمة
()2

اسم المشروع

مشروع تأثيث المدارس الممولة من
الصندوق العربي لإلنماء للمساهمة في
تمويل المرحلة الرابعة -فرع إب

مكونات المناقصة

مصدر التمويل

عملة
العطاء

توريد وتركيب عدد
( )1050مقعد
مدرسي مزدوج لعدد
( )3مدارس

الصندوق العربي
لإلنماء 4

الدوالر
األمريكي

توريد وتركيب اثاث
مكتبي متنوع لعدد
( )6مدارس

الصندوق العربي
لإلنماء 4

وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية األخوة الموردين المؤهلين تقديم عطاءاتهم عن
طريق المناقصة للمشاريع الموضحة أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصة.
 .1يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر الصندوق االجتماعي للتنمية فرع إب  -إب –
الظهار  -شارع  22مايو – على امتداد بنك التسليف التعاوني الزراعي (الدائري) تلفون:
 ،400035/04 - 413983/04فاكس 400034/04 :وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي
مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله وبحسب العناوين الموضحة أدناه.
 .2يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع ورقم
المناقصة ،في أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي:
الصندوق االجتماعي للتنمية فرع إب  .شارع  22مايو  -الظهار -إب  -الجمهورية اليمنية ،
تلفون،400035/04 :فاكس. 400034/04 :
 .3تفتح المظاريف في مقر الصندوق االجتماعي للتنمية فرع إب  -إب – الظهار  -شارع 22
مايو – على امتداد بنك التسليف التعاوني الزراعي (الدائري) تلفون- 413983/04 :
 ،400035/04فاكس 400034/04 :حسب الموعد المحدد أعاله في نفس الساعة واليوم
المذكورين أعاله بحضور الموردين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا
الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً.

الدوالر
األمريكي

رسوم
المناقصة
بالريال
اليمني

4,000
ريال يمني
3,000
ريال يمني

مبلغ
الضمان $

مدة
صالحية
العطاء
باأليام

1,600
دوالر
أمريكي

90

900
دوالر
أمريكي

90

مدة
صالحية
الضمان
باأليام

120

120

تاريخ فتح
المظاريف
يوم األربعاء
2016-05-18
الساعة 11:00
صباحا
يوم األربعاء
2016-05-18
الساعة 11:20
صباحا

 .4على المتقدم إرفاق صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء
الوثائق.
 .5على المتقدم إحضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعات سارية المفعول.
 .6على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الزكوية والتأمينية ساريتي المفعول.
 .7على المتقدم إحضار صورة شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول.
 .8على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد.
 .9يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط (حسب ما هو محدد أعاله) صالح للمدة
المذكورة أعاله أو شيك مقبول الدفع وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة.
 .10مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله.
 .11تقدم العطاءات من أصل وصورتين.
 .12يجب إرفاق الكتلوجات والعينات المطابقة للمواصفات التي توضح العطاء الفني.
 .13يجب تقديم العطاءات بنفس العملة المذكورة أعاله ،وأي عطاء يقدم بعملة مغايرة سيتم استبعاده.
 .14الصندوق االجتماعي للتنمية غير ملزم بقبول أقل العطاءات أو أي عطاء غيره.
 .15يمكن االطالع على االعالن في الموقع االلكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية
www.sfd-yemen.org

لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باألتي:
الصندوق االجتماعي للتنمية فرع إب  .إب – الظهار  -شارع  22مايو – على امتداد بنك التسليف التعاوني الزراعي (الدائري)
تلفون ،400035/04 - 413983/04 :فاكس400034/04 :

