
 تعز    –من الصندوق االجتماعي للتنمية   ةإعـــالن منـاقصــ

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

 

 .  ة أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصالموضح  للمشروعطاءاتهم عن طريق المناقصة  وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية األخوة الموردين المؤهلين تقديم ع

  س، فاك04265172- 04265171:ن اليمنية، تلفوالجمهورية -تعز   -شارع جمال   -مام شركة التبغ والكبريت  أ - الضربة العليا  -نمية فرع تعز  الصندوق االجتماعي للتمن مقر  ة يمكن الحصول على وثائق المناقص .1

الرقم   04/400034فاكس :  ، 04/413983 -  400035/ 04بنك التسليف التعاوني الزراعي )الدائري( تلفون :  امتدادعلى  -مايو   22شارع    - الظهار –إب  -  في فـرع إبالكائن  (الفرع)مقر أو من  ، 04265745:

 ادناه.   ةوضح أعاله وبحسب العناوين الموضحوذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو م  8009800المجاني للشكاوي 

 على العنوان التالي:   وعد المحدد أعاله لفتح المظاريف، في أو قبل الم لشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصةفي مظروف مغلق ومختوم با اتسلم العطاءت. 2

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

8009800   

الرقم   ,04265745،فاكس : 04265172-04265171: ناليمنية، تلفو الجمهورية -تعز   -شارع جمال   -مام شركة التبغ والكبريت  أ -الضربة العليا   - فرع تعز  - الصندوق االجتماعي للتنمية تفتح المظاريف في مقر . 3

وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه   همبير الموردين المتقدمين أو مندوأعاله في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضو ةالمحدد الموعدحسب  8009800المجاني للشكاوي 

 .   مقفوالً 

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

   المبيعات سارية المفعول يبةاحضار صورة من شهادة تسجيل ضر على المتقدم  . 5

   المفعول  الزكوية ساريتي ةقمن البطاقة التأمينية والبطااحضار صورة على المتقدم  . 6

 سارية المفعول.   ةشهادة مزاولة المهنمن  على المتقدم احضار صورة . 7

 اريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة.  ظ تاريخ فتح المابتداء من  المشروع يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط أو شيك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعاله صالح للمدة المذكورة أعاله قرين . 8

   ية العطاء حسب ما هو محدد أعاله مدة صالح. 9

    صل وصورتينأتقدم العطاءات من  . 10

   ة مغاير  ة ي عطاء يتم تقديمه بعملأاستبعاد تم ي عاله وسة أ المذكور  ةيقدم العطاء بالعمل. 11

 قل عطاء أو غيره من العطاءات.  أرب العمل غير ملزم بقبول .  12

    yemen.org-www.sfd  ةكتروني للصندوق االجتماعي للتنمييمكن االطالع على االعالن في الموقع االلي. 13

 موعد فتـح المظاريف 

 )التاريخ/الساعة( 

 قيمة الضمان 

 بالدوالر 

صالحية ضمان  

 )أيام( العطاء  

صالحية   مدة

 ( م العطاء)أيا

الرسوم  

 بالريال 

عملة  

 العطاء 
 شروع ــم المـــــــــــــاس مكونات المناقصة  مصدر التمويل 

 رقـــم

 المنـاقصـــة 

 

  2022-01-23 األحد

 ظهرا  12:00 

3500 USD 120 90 7000  اليورو 

منحة الحكومة   

  KFWااللمانية / 

لالستجابة ألزمة التعليم  

 المرحلة الثانية 

2019.6764.5    

  

توريد وتركيب مقاعد مدرسية  

مكتبي  مزدوجة واثاث 

  12لعدد   ومدرسي متنوع

عزلة الجندية العليا    –مدرسة 

والسفلى والشعبانيا العليا  

 والسفلى . 

تأثيث وتجهيز المدارس المستهدفة  

  4وتزويدها بالوسائل التعليمية في  

 محافظة تعز -عزل في التعزية

800-12536 

 :   تير بشأن بيع المظاريف االتصال باآللالستفسا  

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

8009800 

 

http://www.sfd-yemen.org/

