
موعد فتح المظاريفالرسوم

(التاريخ/الساعة)باللاير

200-8689

حصاد مياه االمطار لقرية 

بني /بيت شعفل

صنعاء  المرحلة /أرحب/مرة

الثانية

+ مشنة + سقف + بركة 

.حوض لشرب الحيوانات 

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW لبرنامج المياه  

المرحلة - والصرف الصحي

201967611-الثالثة 

 65 )تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ  (ألف 

شريطة أن ،  على االقل من هذه االعمال 70%

يكون المقاول مستمراً في أعمال المقاوالت خالل 

السنوات العشر االخيرة

500090120اليورو
USD 

2,500

      األحد 

2022/02/27

11: 00صباحا    

200-8690

خزان لحصاد مياه االمطار 

لقرية السوده 

الشعافل /2المرحلة

المحويت/الخبت/العليا

استكمال انشاء خزان سعة 

. مع جميع الملحقات3م (3600)

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW لبرنامج المياه  

المرحلة - والصرف الصحي

201967611-الثالثة 

 66 )تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ  (ألف 

شريطة أن ،  على االقل من هذه االعمال 70%

يكون المقاول مستمراً في أعمال المقاوالت خالل 

السنوات العشر االخيرة

500090120اليورو
USD 

2,500

      األحد 

2022/02/27

11: 30صباحا    

200-8691

 حصاد مياه األمطار لقرى 

بني -الحلو واللجم والسراهين

-الحيمة الخارجية-شمهان

صنعاء

إنشاء خزان حصاد مياه األمطار 

+   في الحلو3م (800)سعة 

إنشاء خزان حصاد مياه األمطار 

+   في اللجم3م (500)سعة 

إنشاء خزان حصاد مياه األمطار 

. السراهين3م (500)سعة 

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW لبرنامج المياه  

المرحلة - والصرف الصحي

201967611-الثالثة 

 65 )تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ  (ألف 

شريطة أن ،  على االقل من هذه االعمال 70%

يكون المقاول مستمراً في أعمال المقاوالت خالل 

السنوات العشر االخيرة

500090120اليورو
USD 

2,500

ن       االثني 

2022/02/28

11: 00صباحا    

200-8692
حصاد مياه االمطار لقريتي 

بني /بني جهالن والبروك

الحيمة الخارجية/شمهان

إنشاء خزان حصاد مياه األمطار 

 مع الملحقات 3م (1200)سعة 

إنشاء خزان + في بني جهالن 

 (500)حصاد مياه األمطار سعة 

 مع الملحقات في قرية 3م

.البروك

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW لبرنامج المياه  

المرحلة - والصرف الصحي

201967611-الثالثة 

 55 )تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ  (ألف 

شريطة أن ،  على االقل من هذه االعمال 70%

يكون المقاول مستمراً في أعمال المقاوالت خالل 

السنوات العشر االخيرة

500090120اليورو
USD 

2,500

ن       االثني 

2022/02/28

11: 30صباحا    

200-8693
شبكه صرف صحي لبعض 

الشوارع الضيقة في منطقة 

األمانة/بني الحارث/الروضة 

تنفيذ شبكة صرف صحي مع 

الملحقات

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW لبرنامج المياه  

المرحلة - والصرف الصحي

201967611-الثالثة 

 70 )تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ  (ألف 

شريطة أن ،  على االقل من هذه االعمال 70%

يكون المقاول مستمراً في أعمال المقاوالت خالل 

السنوات العشر االخيرة

500090120اليورو
USD 

4,500

     الثالثاء 

2022/03/01

11: 00صباحا    

200-8688
حصاد مياه االمطار بقرية 

 (المرحلة الثانية )الصنصل 

صنعاء/ مناخة / لهاب 

+ مشنة + سقف + بركة 

حوض لشرب الحيوانات

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW لبرنامج المياه 

المرحلة - والصرف الصحي

201967611-الثالثة 

 45 )تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن 

دوالر امريكي، بشرط أن يكون قد نفذ  (ألف 

شريطة أن ،  على االقل من هذه االعمال 70%

يكون المقاول مستمراً في أعمال المقاوالت خالل 

السنوات العشر االخيرة

400090120اليورو
USD 

1,600

     الثالثاء 

2022/03/01

11: 30صباحا    

وعليه يدعو الصندوق المقاولين المؤهلين والذين سبق وأن عملوا في نفس المجال تقديم عطاءاتهم عن 

.طريق المناقصات النشاء وصيانة المشاريع المذكورة أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصات

فرع صنعاء– إعالن مناقصات من الصندوق االجتماعي للتنمية 

: عىل تمويل المشاري    ع التالية1997لعام  ((10))وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم 

المطلوبة الخبراتالتمويل مصدرالمناقصة  مكوناتالمشروع اسمرقم المناقصة
عملة 

العطاء

مدة 

صالحية 

العطاء 

(أيام)

صالحية 

ضمان 

العطاء 

(أيام)

قيمة 

الضمان

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

/ فرع صنعاء شارع حدة - يمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر الصندوق االجتماعي للتنمية .1

  513805: ، هاتف15309:ب . ص/الجمهورية اليمنية - صنعاء- خلف مول العرب / جولة الرويشان 

   وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل 8009800الرقم المجاني للشكاوي   ، 513803:فاكس /

.رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله وبحسب العناوين الموضحة ادناه

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

.أعاله قرين كل مشروع ابتداء من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة

.على المقاول احضار نموذج التعهد موقع ومختوم بحسب الصيغة المحددة في وثيقة المناقصة.10

.يقدم العطاء بالعملة المذكورة اعاله وسيتم استبعاد اي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة.12

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

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

.زيارته للموقع

ستتوقف عملية بيع وثائق المناقصات قبل سبعة أيام من تاريخ فتح المظاريف حسب ما هو محدد في وثائق .16

.المناقصات

جولة / فرع صنعاء شارع حدة - الصندوق االجتماعي للتنمية :لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باآلتي

: فاكس   /513805: ،هاتف15309: ب .ص/ الجمهورية اليمنية - صنعاء- خلف مول العرب / الرويشان 

8009800الرقم المجاني للشكاوي   ، 513803

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

الصندوق االجتماعي : أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف قرين كل مشروع على العنوان التالي

. ص/الجمهورية اليمنية - صنعاء- خلف مول العرب / جولة الرويشان / فرع صنعاء شارع حدة - للتنمية

8009800الرقم المجاني للشكاوي   ، 513803:فاكس   /513805: ، هاتف15309:ب 

.مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله. 11

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

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

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

.على المتقدم احضار صورة من البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية ساريتي المفعول.6

يمكن االطالع على االعالن في الموقع االلكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية                     . 14

www.sfd-yemen.org.

خلف / جولة الرويشان / فرع صنعاء شارع حدة - تفتح المظاريف في مقر الصندوق االجتماعي للتنمية .3

  ، 513803: فاكس   /513805: ،هاتف15309: ب.ص/الجمهورية اليمنية - صنعاء- مول العرب 

   حسب المواعيد المحددة أعاله قرين كل مشروع  في نفس الساعة 8009800الرقم المجاني للشكاوي 

واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد 
.سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً


