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 صباحًا11:00

.وعليه يدعو الصندوق المقاولين المؤهلين والذين سبق وأن عملوا في نفس المجال تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة إلنشاء وإنجاز وصيانة المشاريع المذكورة أعاله وذلك وفقًا لوثائق المناقصات

.على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد.11.على المتقدم إرفاق صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول. 6

إبتداًء من تاريخ فتح المظاريف. مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله .12.على المتقدم إحضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعات  .7

.يقدم العطاء بالعملة المذكورة قرين كل مناقصة وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة .13.على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الزكوية سارية المفعول  .8

.رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو غيره من العطاءات.14.على المتقدم إحضار صورة من شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول  .9

 شهورويتحمل مسئولية أي تأخير وما ترتب عليه 4علي المقاول المتقدم ان ال يكون قد تأخر في مشاريع سابقة ويلزم بالتنفيذ خالل -15.على المتقدم إحضار صورة من البطاقة التأمينية سارية المفعول.10

فرع حجة– إعالن مناقصات من الصندوق االجتماعي للتنمية 

: على تمويل المشاريع التالية1997لعام  ((10))وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم 

المطلوبة الخبراتالتمويل مصدرالمناقصة  مكوناتالمشروع اسمالمناقصة رقم
عملة 

العطاء

مدة 

صالحية

 العطاء

صالحية

 ضمان 

العطاء

220733/07:،فاكس 220722/07الجمهورية اليمنية تلفون - امام البنك المركزي– الغرابي - مدينة حجة– الصندوق االجتماعي للتنمية فرع حجة : لإلستفسار بشأن بيع المظاريف اإلتصال باآلتي

قيمة الضمان

.يجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدم زيارته للموقع .1

، 220733/07:،فاكس 220722/07الجمهورية اليمنية تلفون - مقابل البنك المركزي اليمني – الغرابي - مدينة حجة– يمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر الصندوق االجتماعي للتنمية فرع حجة  .2

 وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي 449670/01:  فاكس449669/01: الجمهورية اليمنية، هاتف- صنعاء- قرب الجهاز المركزي للرقابة - فج عطان ، أو من مقر الصندوق االجتماعي للتنمية اإلدارة العامة  

.مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله قرين كل مناقصة وبحسب العناوين الموضحة أدناه

يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصة، في أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف قرين كل مشروع على العنوان التالي الصندوق االجتماعي  .3

220733/07:،فاكس 220722/07الجمهورية اليمنية - مقابل البنك المركزي اليمني – الغرابي - مدينة حجة– للتنمية فرع حجة 

حسب المواعيد المحددة أعاله قرين  ، 220733/07:،فاكس 220722/07الجمهورية اليمنية تلفون - جوار البنك المكزي– الغرابي - مدينة حجة– تفتح المظاريف في الصندوق االجتماعي للتنمية فرع حجة  .4

.كل مناقصة في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفواًل

قرين كل مشروع صالح للمدة المذكورة أعاله قرين كل مشروع أو شيك مقبول الدفع وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان  (حسب ما هو محدد أعاله)يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط  .5


