
 تعز   –من الصندوق االجتماعي للتنمية  ةإعـــالن منـاقصــ

 -: تياآل المشروعم على تمويل 1997(( لعام 10وافـق الصنـدوق االجتمـاعـي للتنميــة المنشأ بمـوجب القــانون رقم ))

 موعد فتـح المظاريف

 )التاريخ/الساعة(

 قيمة الضمان

 بالدوالر

صالحية ضمان 

 العطاء )أيام(

صالحية  مدة

 (مالعطاء)أيا

الرسوم 

 بالريال

عملة 

 العطاء
 مكونات المناقصة مصدر التمويل الخبرات المطلوبة

ــم ـــــــــــــاس

 شروعالم

 رقـــم

 المنـاقصـــة

 م 2022-01-25الثالثاء 

 ص 11:30

 7000 USD 
 

 اليورو 15000 90 120

تنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل 

دوالر ( $300000قيمته عن )

امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ 

 على األقل من هذه األعمال 70%

مستمراً شريطة أن يكون المقاول 

 في أعمال المقاوالت خالل

 السنوات العشر األخيرة

منحة الحكومة   

 KFWااللمانية/

لبرنامج المياه 

 -والصرف الصحي

   - المرحلة الثالثة

201967611   

شبكة صرف صحي مع 

ملحقاتها مكونة من : 

أنابيب مجاري طول 

م( ، مناهل  3070)

( 110عامة عدد )

-لمنطقة الشعبانية العليا 

 تعز -التعزية

الصرف الصحي 

لمنطقة الشعبانية 

      تعز -التعزية-العليا 
12537-800  

 

 ةه ولل  وفقاً لوثاقق المناقصعالأالمذكور  روعصة إلنشاء وإنجاز وصيانة المشسبق وأن عملوا في نفس المجال تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقوعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية المقاولين المؤهلين والذين  

،             04265172-04265171تلفون: ، الجمهورية اليمنية-تعز  -جمال  شارع -مام شركة التبغ والكبريت أ -الضربة العليا  -نمية فرع تعز الصندوق االجتماعي للت من مقر ةحصول على وثاقق المناقصيمكن ال .1  

 دناه. أ ةسم وبحسب العناوين الموضحاالد حسب ما هو موضح أعاله  قرين ولل  خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال ير 8009800الرقم المجاني للشكاوي  ، 04265745 فاكس :

 :  مشروع على العنوان التاليالحدد أعاله لفتح المظاريف قرين ، في أو قبل الموعد الم لق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصةيسلم العطاء في مظروف مغ. 2 

 04/400034فاكس : ، 04/413983 - 04/400035بن  التسليف التعاوني الزراعي )الداقري( تلفون : امتدادعلى -مايو 22شارع -الظهار –إب  - في فـرع إبالفرع الكاقن مقر -فرع تعز  -نمية الصندوق االجتماعي للت -   

  8009800الرقم المجاني للشكاوي 

 ، 04/413983 - 04/400035بن  التسليف التعاوني الزراعي )الداقري( تلفون : امتدادعلى -مايو 22شارع -الظهار –إب - في فـرع إبالفرع الكاقن مقر -فرع تعز  -نمية الصندوق االجتماعي للتتفتح المظاريف في مقر . 3 

هذا ي عطاء يقدم أو يصل بعد أمقاولين المتقدمين أو مندوبيهم ومشروع في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور الالالمحدد أعاله قرين  عدحسب المو  8009800الرقم المجاني للشكاوي  04/400034فاكس :

  الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً 

 على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثاقق .4 

 سارية المفعول بية المبيعاتيعلى المتقدم احضار صورة من شهادة تسجيل ضر.5 

  ساريتي المفعول  الزكويةو التأمينيةحضار صورة من البطاقة ا.على المتقدم 6 

   شهادة مزاولة المهنة سارية المفعولمن حضار صورة اعلى المتقدم .7 

  بحسب القوانين السارية في البالدعلى المتقدم االلتزام بدفع الضراقب .8 

  عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة  يأء من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض مشروع إبتداال المذكورة أعاله قرينلمبلغ المحدد أعاله صالح للفترة يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط أو شي  مقبول الدفع با. 9 

 لصيغة المحددة في وثيقة المناقصة.على المقاول احضار نمولج التعهد موقع ومختوم بحسب ا10 

  ية العطاء حسب ما هو محدد أعاله.  مدة صالح11

 عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة  يأعاله ، وسيتم إستبعاد أة المذكور. يقدم العطاء بالعملة 12

 اء أو غيره من العطاءات قل عطأ. رب العمل غير ملزم بقبول 13

 . www.sfd-yemen.orgيمكن االطالع على االعالن في الموقع االلكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية   .14

  يتحمل مسئولية عدم زيارته للموقعن يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطاقه وأى مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص عل.15

 يام من تاريخ فتح المظاريف حسب ما هو محدد في وثيقة المناقصة. أقبل سبعة  ةبيع وثاقق المناقصستتوقف عملية .16

 : أن بيع المظاريف االتصال باألتيلالستفسار بش   

 :  تير بشأن بيع المظاريف االتصال باآللالستفسا 

 8009800الرقم المجاني للشكاوي ،  04265745،فاكس :04265172-04265171تلفون: ، الجمهورية اليمنية-تعز  -شارع جمال -مام شركة التبغ والكبريت أ-الضربة العليا  -فرع تعز  - الصندوق االجتماعي للتنمية -


