
  
  

 .المذكورة أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصات لتوريد وتركيب وصيانة األثاثعملوا في نفس المجال تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة  المؤهلين والذين سبق وأن وردينمال يدعو الصندوقوعليه 

ل مسئولية تقديم عطائه ويتحم يجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل . 1
 .للموقععدم زيارته 

 رع حدةشا – صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  يمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر . 2
تلفون  /  15309/ ص . ب :  ليمنيةالجمهورية ا  -  صنعاء - خلف مول العرب  – جولة الرويشان –

ما  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب 513803/01،فاكس :513821/01
 .قرين كل مناقصة وبحسب العناوين الموضحة أدناه هو موضح أعاله

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

  - صنعاء  - خلف مول العرب  –جولة الرويشان  –شارع حدة  – صنعاءاالجتماعي للتنمية فرع 
رقم  513803/01،فاكس :513821/01تلفون  /  15309/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية

 .       8009800/ الرقم المجاني  776160221الشكاوى الخاص بالفرع 
  
  
  
  

                                                                                                               

 - العرب  خلف مول –جولة الرويشان  –شارع حدة  – صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  تفتح المظاريف في . 4
عيد حسب الموا, 513803/01،فاكس :513821/01تلفون  /  15309/ ص . ب :  منيةالجمهورية الي  - صنعاء 

 ن أو مندوبيهمفي نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمي المحددة أعاله قرين كل مناقصة
 .عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً  وأي

 .وإحضار سند شراء الوثائق  المفعولصورة من البطاقة الضريبية سارية  حضارإ على المتقدم . 5
 على المتقدم إحضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعات . . 6
 المفعول . ساريتي والتأمينية على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الزكوية . 7
 على المتقدم إحضار صورة من شهادة مزاولة المهنة . . 8
 .القوانين السارية في البالد االلتزام بدفع الضرائب بحسب على المتقدم . 9

ة أعاله مشروع صالح للمدة المذكور يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط (حسب ما هو محدد أعاله) قرين كل . 10
تاريخ  ، و يبدأ سريانه منغير مصحوب بضمان المناقصة قرين كل مشروع أو شيك مقبول الدفع وسيرفض أي عطاء

  لمظاريف.فتح ا
 إبتداًء من تاريخ فتح المظاريف .مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله . 11
 .رةمغاي يقدم العطاء بالعملة المذكورة قرين كل مناقصة وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمه بعملة . 12
 غيره من العطاءات. رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو . 13
  yemen.org-www.sfdوقع اإللكتروني للصندوق اإلجتماعي للتنمية اإلطالع على اإلعالن في الميمكن  . 14

  
،فاكس 513821/01تلفون  /  15309/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  - صنعاء  - خلف مول العرب  –جولة الرويشان  –شارع حدة  – صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  :تيتصال باآلإلستفسار بشأن بيع المظاريف الإل

  8009800/ الرقم المجاني  776160221رقم الشكاوى الخاص بالفرع  513803/01

  فرع صنعاء –إعالن مناقصات من الصندوق االجتماعي للتنمية 
  :ليةعلى تمويل المشاريع التا 1997)) لعام 10وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ((

  التمويل مصدر  المناقصة  مكونات  أسم المشروع  المناقصة رقم
  عملة

  العطاء
  الرسوم
  باللایر

مدة 
 صالحية

اء العط
  )ايام(

صالحية 
  ضمان 
  العطاء

  )ايام(

  قيمة
 الضمان
  (دوالر)

 موعد فتح المظاريف
  (الساعة/التاريخ)

200-1-2019  
 ) مدرسة بمحافظات 14تأثيث عدد (

  الجوف)- أربم- لمحويتا- نعاءص- (األمانة
  (كرسي مزدوج)

) كرسي مزدوج 1512عدد ( وصيانة توريد وتركيب
- صنعاء- انةمدرسة بمحافظات (األم 14)لعدد (

  الجوف)- مأرب- المحويت

 العربي الصندوق قرض
 في للمساهمة لإلنماء

 الرابعة المرحلة تمويل
 1600  120 90 4000 دوالر 

  الثالثاء
   08/10/2019   

  صباحا 11:   00

200-2-2019 
 ) مدرسة بمحافظات 27تأثيث عدد (

  الجوف)- أربم- لمحويتا- نعاءص- (األمانة
  ع)(أثاث مكتبي ومدرسي متنو

  أثاث مكتبي ومدرسي متنوع وصيانة توريد وتركيب
- صنعاء- ) مدرسة بمحافظات (األمانة27لعدد (

  الجوف)- مأرب- المحويت

 العربي الصندوق قرض
 في للمساهمة لإلنماء

  الرابعة المرحلة تمويل
 1600 120 90 4000  دوالر

  الثالثاء
   08/10/2019   

  صباحا 11:   30


