
 دنــفرع ع –من الصندوق االجتماعي للتنمية  اتــإعالن مناقص
 وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ))71(( لعام 7991 على تمويل المشاريع االتية:

 اسم المشروع رقم المناقصة
 مكونات المناقصة

 الخبرات المطلوبة  مصدر التمويل
عملة 
 العطاء

الرسوم 
 بالريال

مدة صالحية 
 العطاء )أيام(

صالحية ضمان 
 العطاء )أيام(

قيمة 
 الضمان

موعد فتح 
المظاريف 

 )الساعة/التاريخ(

300-12795 

مدرسة العاصفة للتعليم 

-قرية لباخة -االساسي

محافظة -مديرية المحفد 

 ابين

ترميم المبنى المكون من 

فصول،ادارة،مكتبة،مخزن( مع اضافة 4)

اعادة  منظومة انارة بالطاقة الشمسية +

 حمامات ودهان باقي المكونات 9تأهيل 

منحة الحكومة األلمانية 

(KFW) لبرنامج المساواة
 في الحصول على التعليم

 020721292 المنحة:رقم 

خبرة المقاول بتنفيذ مشروع واحد مشابه ال تقل 

الف (  دوالر امريكي، بشرط أن  60قيمته عن ) 

مال، على األقل  من هذه األع %12يكون قد نفذ 
شريطة أن يكون المقاول مستمراً في أعمال 

 المقاوالت خالل السنوات العشر األخيرة

 

 اليورو

 

 8000  

 

90  

 

120 
1600 

USD 

 
 االربعاء

00/22/0200 

 ص 77022الساعة

300-12796 

مدرسة الفقيد محمد احمد 

نجيب للتعليم االساسي 

مدينة  -الثانوي للبنات 

 -المسيمير -المسيمير 

 محافظة لحج

فصل مع  21مدرسة متكاملة مكونة من بناء 
غرفة معلمين +  1المرافق ) مكتب مدير + 

غرف استقبال + معمل كيمياء  1أرشيف + 
+ معمل حاسوب ، غرفة معلمات + مكتبة + 

حمام + ملعب + غرفة حراسة +  12
 مقصف + سور ( ) دورين (

البرنامج السعودي 
 لتنمية وإعمار اليمن

روع واحد مشابه ال خبرة المقاول بتنفيذ مش

الف (  دوالر امريكي،  500تقل قيمته عن ) 

على األقل  من  %12بشرط أن يكون قد نفذ 

هذه األعمال، شريطة أن يكون المقاول 
مستمراً في أعمال المقاوالت خالل السنوات 

 العشر األخيرة

 

الريال 

 السعودي

 

 02222  

 

90  

 

120 
70222 

USD 

 االحد

20/21/0200 

 ص 72022الساعة

300-12798 

مجمع الحمزة الثانوي 

 -في مدينة الضالع 

مديرية الضالع محافظة 

 الضالع

فصل مع  70بناء مدرسة متكاملة مكونة من 

غرفة معلمين +  0المرافق ) مكتب مدير + 

غرف استقبال + معمل كيمياء  0أرشيف + 

+ معمل حاسوب ، غرفة معلمات + مكتبة + 

غرفة حراسة +  حمام + ملعب + 04

 مقصف + سور ( ) دورين (

البرنامج السعودي 

 لتنمية وإعمار اليمن

خبرة المقاول بتنفيذ مشروع واحد مشابه ال 

الف (  دوالر امريكي،  500تقل قيمته عن ) 

على األقل  من  %12بشرط أن يكون قد نفذ 

هذه األعمال، شريطة أن يكون المقاول 
مستمراً في أعمال المقاوالت خالل السنوات 

 العشر األخيرة

 

 

الريال 

 السعودي

 

 50000  

 

90  

 

120 
15000 

USD 

 االحد

20/21/0200 

 ص 77022الساعة

300-12797 

مدرسة الفقيد د/ علوي 

مبلغ للتعليم االساسي 

الثانوي بنات في حي 

 -مركز جعار  -االثار

 محافظة -مديرية خنفر

فصل مع  70بناء مدرسة متكاملة مكونة من 

غرفة معلمين +  0المرافق ) مكتب مدير + 

غرف استقبال + معمل كيمياء  0أرشيف + 

+  + معمل حاسوب ، غرفة معلمات + مكتبة

حمام + ملعب + غرفة حراسة +  04

 مقصف + سور ( ) دورين (

البرنامج السعودي 

 لتنمية وإعمار اليمن

خبرة المقاول بتنفيذ مشروع واحد مشابه ال 

الف (  دوالر امريكي،  500تقل قيمته عن ) 

على األقل  من  %12بشرط أن يكون قد نفذ 

ن يكون المقاول هذه األعمال، شريطة أ
مستمراً في أعمال المقاوالت خالل السنوات 

 العشر األخيرة

 

 

الريال 

 السعودي

 

 50000  

 

90  

 

120 
15000 

USD 

 االثنين

24/21/0200 

 ص 77022الساعة

وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية للمشروع المقاولين المؤهلين والذين سبق وأن عملوا في نفس المجال تقديم 

 أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصة.  ةع المذكوريراطاءاتهم عن طريق المناقصة إلنشاء وإنجاز وصيانة المشع

المرحلة  -فرع عدن . مدينة إنماء الجديده  االجتماعي للتنميةالصندوق  مقرمن ات .  يمكن الحصول على وثائق المناقص7  

،تلفون  11297الجمهورية اليمنية  ،ص.ب:-عدن -مديرية البريقة  -الحسوه  - CT1عمارة  -الحادية عشر 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم  1119111، الرقم المجاني للشكاوي  12/321117،فاكس :12/371313:

 ال يرد حسب ما هو موضح أعاله وبحسب العناوين الموضحه ادناه. 

لق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصة، في أو قبل الموعد .  يسلم العطاء في مظروف مغ2 

المرحلة  -فرع عدن . مدينة إنماء الجديده  االجتماعي للتنميةالمحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي: الصندوق 

،تلفون  11297ية اليمنية  ،ص.ب:الجمهور-عدن -مديرية البريقة  -الحسوه  - CT1عمارة  -الحادية عشر 

   1119111، الرقم المجاني للشكاوي  12/321117،فاكس :12/371313:

عمارة  -المرحلة الحادية عشر  -فرع عدن . مدينة إنماء الجديده  االجتماعي للتنمية مقر الصندوق.  تفتح المظاريف في 3 

CT1 -  فاكس 12/371313،تلفون : 11297،ص.ب:  الجمهورية اليمنية-عدن -مديرية البريقة  -الحسوه،

قرين كل مشروع في نفس الساعة حسب المواعيد المحددة أعاله  1119111، الرقم المجاني للشكاوي  12/321117:

بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد واليوم المذكورين  

 الً. إلى صاحبه مقفو

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

 .  على المتقدم احضار صورة من شهادة تسجيل ضربية المبيعات. 5 

 المفعول والزكوية ساريات.  على المتقدم احضار صورة من البطاقة التأمينية -7

 هنة سارية المفعول. إحضار صورة شهادة مزاولة الم1

 .  على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد 8

المحدد أعاله  الدفع بالمبلغللمدة المذكورة أعاله أو شيك مقبول  مشروط صالح.  يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير 9 

 ض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة. صالح للفترة المذكورة أعاله ابتداء من تاريخ فتح المظاريف وسيرف

على المقاول ارفاق نموذج اعالن التعهد موقع ومختوم بحسب الصيغة المحددة في وثيقة المناقصة وسيتم استبعاد  -72

 أي عطاء غير مصحوب بإعالن التعهد.

 .  مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله. 77 

 أعاله ، وسيتم إستبعاد إي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة.  .  يقدم العطاء بالعملة المذكوره70 

 .  رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو غيره من العطاءات. 70 

 .  يمكن االطالع على االعالن في الموقع االلكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية74

  www.sfd-yemen.org . 

أن يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدم زيارته .  على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص 70 

 للموقع. 

 أيام من تاريخ فتح المظاريف حسب ماهو محدد في وثيقة المناقصة. سبعة. ستتوقف عملية بيع وثائق المناقصات قبل 72

 لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باألتي:    

-عدن -مديرية البريقة-الحسوة-انماء الجديدة -77المرحلة-CT1ع عدن . عمارة فر االجتماعي للتنميةالصندوق  

  822988الرقم المجاني للشكاوي  20/022212،فاكس :12/371114 : اليمنية، تلفونالجمهورية 



 


