
  
  فرع عمران -مناقصات من الصندوق اإلجتماعي للتنمية 

  على تمویل المشاریع التالیة: 1997)) لعام 10جتماعي للتنمیة المنشأ بموجب القانون رقم ((وافق الصندوق اإل

  .وثائق المناقصات وفق وذلك أعاله المذكورة المشاریع وصیانة وإنجاز إلنشاء المناقصة طریق عن عطاءاتھم تقدیم المجال نفس في عملوا وأن سبق ینوالذ المؤھلین المقاولین للتنمیة االجتماعي الصندوق یدعو وعلیھ
جتماعي للتنمیة فرع عمران . طریق ائق المناقصات من مقر الصندوق اإلیمكن الحصول على وث .1

 ، 15482صنعاء  ص.ب: الجمھوریة الیمنیة ، -عمران  ، جوار البنك المركزي الیمنيصنعاء 
وذلك خالل  8009800، الرقم المجاني للشكاوي  601982/07 فاكس: ، 601888/07 تلفون:

سم وبحسب العناوین این كل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال یرد حسب ما ھو موضح أعاله قر
 دناه. أ ةالموضح

سم المشروع ورقم المناقصة، امختوم بالشمع األحمر مكتوب علیھ یسلم العطاء في مظروف مغلق و .2
 في أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاریف قرین كل مشروع على العنوان التالي: 

 -عمران  ، جوار البنك المركزي الیمنيجتماعي للتنمیة فرع عمران . طریق صنعاء الصندوق اإل
،  601982/07 فاكس: ، 601888/07 تلفون: ، 15482صنعاء  ص.ب: الجمھوریة الیمنیة ،

 .8009800الرقم المجاني للشكاوي 
جوار البنك جتماعي للتنمیة فرع عمران . طریق صنعاء تفتح المظاریف في مقر الصندوق اإل .3

 ، 601888/07 تلفون: ، 15482صنعاء  الجمھوریة الیمنیة ،ص.ب: -عمران  ، المركزي الیمني
حسب المواعید المحددة أعاله قرین كل  8009800رقم المجاني للشكاوي ، ال 601982/07 فاكس:

مشروع في نفس الساعة والیوم المذكورین أعاله بحضور المقاولین المتقدمین أو مندوبیھم وأي عطاء 
 .ً  یقدم أو یصل بعد ھذا الموعد سیرفض وسوف یعاد إلى صاحبھ مقفوال

 .یة ساریة المفعول وإحضار سند شراء الوثائقعلى المتقدم إحضار صورة من البطاقة الضریب .4
 المبیعات. ضریبةحضار صورة من شھادة تسجیل إعلى المتقدم  .5

 ساریة المفعول. مینیة والزكویةأمن البطاقة الت على المتقدم إحضار صورة .6
 إحضار صورة شھادة مزاولة المھنة ساریة المفعول. على المتقدم  .7
 بحسب القوانین الساریة في البالد.  لتزام بدفع الضرائبمتقدم اإلعلى ال .8
یرفق مع العطاء ضمان بنكي غیر مشروط أو شیك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعاله صالح للفترة المذكورة أعاله  .9

 . ي عطاء غیر مصحوب بضمان المناقصةمن تاریخ فتح المظاریف وسیرفض أ قرین كل مشروع إبتداءً 
 أعاله. مدة صالحیة العطاء حسب ما ھو محدد  .10
 . ي عطاء یتم تقدیمھ بعملة مغایرةأأعاله ، وسیتم إستبعاد  ةیقدم العطاء بالعملة المذكور .11
 . ء أو غیره من العطاءاترب العمل غیر ملزم بقبول أقل عطا .12
 . yemen.org-www.sfd جتماعي للتنمیةلكتروني للصندوق اإلعالن في الموقع اإلطالع على اإلیمكن اإل .13
یجب على مقدم العطاء وعلى حسابھ الخاص أن یقوم بزیارة الموقع قبل تقدیم عطائھ ویتحمل مسئولیة عدم زیارتھ  .14

 للموقع.
  تي: تصال باآلستفسار بشأن بیع المظاریف اإللإل

 -عمران  ، جوار البنك المركزي الیمنيالصندوق االجتماعي للتنمیة فرع عمران . طریق صنعاء 
،  601982/07 فاكس: ، 601888/07 ،تلفون:15482صنعاء  ص.ب: الجمھوریة الیمنیة ،

 .8009800الرقم المجاني للشكاوي 

 

 عملة  المطلوبة الخبرات التمویل مصدر المناقصة مكونات المشروع اسم  المناقصة رقم
 العطاء

 الرسوم 
 باللایر

 ةصالحی
العطاء 

 )ام(أیــــ

صالحیة 
  ضمان العطاء

 )ام(أیــــ

 قیمة 
 الضمان
 (دوالر)

 موعد فتح المظاریف
 )الساعة/التاریخ(

إعادة بناء وتأثیث وتجھیز مستشفى رازح   12436-910
  ةمحافظة صعد - مدیریة رازح -الریفي 

  األقسام التالیة: حالل المبنى بالكامل للمستشفى، ویتكون منإ
قسم طوارئ  - 3قسم طوارئ عامة  - 2ادات خارجیة قسم عی -1

قسم تعقیم  -6أشعة  -5مختبر + صیدلیة  -4 تولیدیة أساسیة
 مخازن (بدروم) -8 رعایة صحیة أولیة -7

تحاد المعونة اإلنسانیة لإل
األوروبي بالشراكة مع 

نمائي مم المتحدة اإلبرنامج األ
 جتماعیةللحمایة اإل

عقد مباني ال تقل قیمتھ 
 لف دوالرأ 350عن 

أمریكي نفذ خالل العشر 
 السنوات الماضیة

الدوالر 
 USD 120 90 25,000 مریكياأل

9,000 
  اإلثنین

2019/05/27  
  مساءاً  01:30

إعادة بناء وتأثیث وتجھیز مستشفى منبھ   12437-910
  ةمحافظة صعد -مدیریة منبھ  - الریفي

  التالیة: األقسام حالل المبنى بالكامل للمستشفى، ویتكون منإ
قسم طوارئ  - 3قسم طوارئ عامة  - 2قسم عیادات خارجیة  -1

قسم تعقیم  -6أشعة  -5مختبر + صیدلیة  -4تولیدیة أساسیة 
 ترمیم السور - 9 بناء غرفة حراسة -8 رعایة صحیة أولیة -7

  بناء محرقة -11 بناء خزان میاه -10

تحاد المعونة اإلنسانیة لإل
األوروبي بالشراكة مع 

نمائي مم المتحدة اإلج األبرنام
  جتماعیةللحمایة اإل

عقد مباني ال تقل قیمتھ 
 لف دوالرأ 350عن 

أمریكي نفذ خالل العشر 
  السنوات الماضیة

الدوالر 
 USD  120  90  25,000  مریكياأل

9,000 
  اإلثنین

2019/05/27  
  مساءاً  02:00


