
 
 إعالن مناقصــات

 وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ((10)) لعام 1997 على تمويل المشروع التالي:

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

الرسوم 
  باللایر

مدة صالحية 
  العطاء (أيام)

صالحية 
ضمان 

  اء (أيام)العط

قيمة 
   الضمان

موعد فتح 
المظاريف 

  )الساعة/التاريخ(

910-12470 

خزان حصاد مياه استكمال 
مطار لقريتي محظة والمزراب األ

مديرية  - ةالبطن -(حاشف) 
 عمران حافظةم -القفلة 

منحة الحكومة االلمانية/ 
KFW  لبرنامج المياه

 - والصرف الصحي
201767268  

  ال تقل قيمته عن واحد مشابه عقدتنفيذ 
مريكي، بشرط أن يكون قد نفذ أدوالر  لف)أ 50(

% على األقل من هذه األعمال، شريطة أن 70
يكون المقاول مستمراً في أعمال المقاوالت 

 خالل السنوات العشر األخيرة

استكمال بقية أعمال 
بسعة إجمالية  ينخزان

 3) م1400(
  USD 120  90  5,000  اليورو

2,500 

  ص 11:00
  ثنيناإل

13/07/2020  

910-12471 

تشغيل العمالة المتضررة في 
رصف وتشجير بعض شوارع 
 -حارات الشارع العام والسالم 

  ةمحافظة صعد -ة مدينة صعد

 منحة البنك الدولي
والطارئة  4ضافية رقم اإل

مم برنامج األ عن طريق
 - نمائياإل المتحدة

00106771  

  واحد ال تقل قيمته عن عقدتنفيذ 
مريكي، بشرط أن يكون قد نفذ أف) دوالر لأ 50(

% على األقل من هذه األعمال، شريطة أن 70
يكون المقاول مستمراً في أعمال المقاوالت 

  خالل السنوات العشر األخيرة

رصف حجر شبامي 
+ حجر  2) م2484(

+  2) م4079صلل (
) 82تشجير عدد (

 شجرة + بردورات

الدوالر 
  األمريكي

5,000  90  120 
USD  

2,500 

  ص 11:30
  اإلثنين

13/07/2020  
  

 تقديمن عملوا في نفس المجال أوالذين سبق و المقاولين المؤهلين خوةاإل للتنمية جتماعياال الصندوق يدعو عليهو

ً  وذلك أعاله المذكور روعوصيانة المشنجاز إإلنشاء و المناقصة طريق عن عطاءاتهم    .ةالمناقص لوثائق وفقا

جوار البنك . طريق صنعاء عمران الصندوق االجتماعي للتنمية فرع من مقر  ةالمناقصيمكن الحصول على وثائق  .1

 601982/07 ،فاكس: 601888/07 ،تلفون: 15482صنعاء  ،ص.ب: الجمهورية اليمنية -،عمران  المركزي اليمني

قرب  -فج عطان  -دارة العامة الصندوق االجتماعي للتنمية اإل. أو من مقر 8009800 الرقم المجاني للشكاوى،

،فاكس:  449669/01،هاتف:  15485،ص.ب:  الجمهورية اليمنية - صنعاء -الجهاز المركزي للرقابة 

خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد  وذلك .8009800 الرقم المجاني للشكاوى والبالغات 449670/01

 .عالهأحسب ما هو موضح أعاله وبحسب العناوين الموضحة 

بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع ورقم المناقصة، في أو قبل الموعد يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم  .2

جوار . طريق صنعاء عمران الصندوق االجتماعي للتنمية فرع المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي: 

 ،فاكس: 601888/07 ،تلفون: 15482صنعاء  ،ص.ب: الجمهورية اليمنية -،عمران  البنك المركزي اليمني

  .8009800 الرقم المجاني للشكاوى، 601982/07

 جوار البنك المركزي اليمني. طريق صنعاء عمران الصندوق االجتماعي للتنمية فرع تفتح المظاريف في مقر  .3

الرقم المجاني ، 601982/07 ،فاكس: 601888/07 ،تلفون: 15482صنعاء  ،ص.ب: الجمهورية اليمنية -،عمران 

أعاله بحضور المقاولين  حسب الموعد المحدد أعاله في نفس الساعة واليوم المذكورين .8009800 للشكاوى

  المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً.

 ول وإحضار سند شراء الوثائق.صورة من البطاقة الضريبية سارية المفع إحضارعلى المتقدم  .4

 حضار صورة من شهادة تسجيل ضربية المبيعات سارية المفعول.إعلى المتقدم  .5

  ساريتي المفعول. الزكوية والبطاقة التأمينية البطاقة من صورة حضارإالمتقدم  على .6

  .المفعول سارية المهنة مزاولة شهادة صورة حضارإ المتقدم على .7

  .الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد لتزام بدفععلى المتقدم اإل .8

 بتداءً إ المذكورة للمدة صالح أعاله المحدد بالمبلغ الدفع مقبول شيك أو مشروط غير بنكي ضمان العطاء مع يرفق .9

  .المناقصة بضمان مصحوب غير عطاء أي وسيرفض المظاريف فتح تاريخ من

  .ة في وثيقة المناقصةالصيغة المحددعلى المقاول إحضار نموذج التعهد موقع ومختوم بحسب  .10

  إبتداًء من تاريخ فتح المظاريف. أعاله محدد هو ما حسب العطاء صالحية مدة .11

  .ةمغاير ةبعمل تقديمه يتم عطاء يأ ستبعادإ وسيتم عالهأ المذكورة بالعملة العطاء يقدم .12

  .العطاءات من غيره أو عطاء قلأ بقبول ملزم غير العمل رب .13

  .yemen.org-www.sfd للتنمية االجتماعي للصندوق لكترونياإل الموقع في عالناإل على طالعاإل يمكن .14

  .للموقع زيارته عدم مسئولية ويتحمل عطائه تقديم قبل الموقع بزيارة يقوم أن الخاص حسابه وعلى العطاء مقدم على .15

  :باآلتي تصالستفسار بشأن بيع المظاريف اإللإل

 الجمهورية اليمنية -،عمران  جوار البنك المركزي اليمني. طريق صنعاء ان رعمالصندوق االجتماعي للتنمية فرع 

  .8009800 الرقم المجاني للشكاوى، 601982/07 ،فاكس: 601888/07 ،تلفون: 15482صنعاء  ،ص.ب:

  


