
إعالن مناقصة 

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

وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية األخوة الموردين المؤھلين تقديم عطاءاتھم عن طريق المناقصة للمشروع
الموضح أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصة. 

.  يمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر  الصندوق االجتماعي للتنمية / وحدة التعاقدات - قسم البضائع / بداية ١
)،١٥٤٨٥شارع الرباط من شارع الستين- خلف البنك اليمني لإلنشاء والتعمير/ صنعاء/الجمھورية اليمنية /  ص.ب.(

 وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما ھو موضح أعاله٤٠٠٠٩٧)، فاكس:٤٠٠٠٩٦ھاتف: (
وبحسب العناوين الموضحه ادناه. 

.  يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصة، في الموعد ٢
المحدد أعاله لفتح المظاريف  على العنوان التالي: 

 الصندوق االجتماعي للتنمية االدارة العامة . فج عطان - قرب الجھاز المركزي للرقابة - صنعاء- الجمھورية اليمنية،
٤٤٩٦٧٠ ، فاكس: ٤٤٩٦٦٩، ھاتف: ١٥٤٨٥ص.ب.: 

.  تفتح المظاريف في مقر  الصندوق االجتماعي للتنمية االدارة العامة . فج عطان - قرب الجھاز المركزي للرقابة - ٣
  حسب الموعد المحدد أعاله في٤٤٩٦٧٠، فاكس: ٤٤٩٦٦٩، ھاتف: ١٥٤٨٥صنعاء- الجمھورية اليمنية، ص.ب.: 

نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور الموردين المتقدمين أو مندوبيھم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد ھذا الموعد
سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً.

 

 
.  على المتقدم إرفاق صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائق  ٤

.  على المتقدم  احضار صورة من البطاقة الزكوية. ٥

.  على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد.  ٦

.  يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط (حسب ما ھو محدد أعاله) صالح للمدة المذكورة أعاله أو شيك مقبول٧
لدفع وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة. 

.  مدة صالحية العطاء حسب ما ھو محدد أعاله.  ٨

.  تقدم العطاءات من أصل وصورتين.  ٩

 
 الصندوق االجتماعي للتنمية غير ملزم بقبول أقل العطاءات أو أي عطاء غيره. 

   لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باألتي:
الصندوق االجتماعي للتنمية / وحدة التعاقدات - قسم البضائع / بداية شارع الرباط من شارع الستين- خلف البنك اليمني

٤٠٠٠٩٧)، فاكس:٤٠٠٠٩٦)، ھاتف: (١٥٤٨٥إلنشاء والتعمير/ صنعاء/الجمھورية اليمنية /  ص.ب.(
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USD 5,500 استقدام شركة حماية أمنية لمواقع
الصندوق االجتماعي للتنمية (  االدارة
العامة - فرع صنعاء - فرع تعز - فرع

لحديده - فرع ذمار - فرع اب )


