
 
 

 فرع صنعاء –من الصندوق االجتماعي للتنمية  اتإعالن مناقص
 :التالي اريععلى تمويل المش 1991لعام  (10)تنمية المنشأ بموجب القانون رقم وافق الصندوق االجتماعي لل

 المطلوبة الخبرات التمويل مصدر المناقصة  مكونات المشروع اسم المناقصة رقم
  عملة

 العطاء
  الرسوم
 باللاير

ة دم
 صالحية
العطاء 

 )ايام(

صالحية 
 ضمان 
 العطاء

 )ايام(

  قيمة
 الضمان
 )دوالر(

 موعد فتح المظاريف
 )الساعة/التاريخ(

200-8605 
رصف وتحسين عدد من 
االرصفة الجانبية بمدينة 

 مأرب -مأرب 

 تنفيذ أعمال الرصف 
 باالنترلوك

منحة البنك الدولي االضافية 

والطارئة عن طريق  4رقم 

االمم المتحدة  جبرنام

 66060000-االنمائي

تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن 
 العشر دوالر امريكي، خاللألف(  066)

بشرط أن يكون قد نفذ  -االخيرة  السنوات
 % على األقل من هذه األعمال.06

 دوالر

 امريكي
7000 90 120 3500 

 الخميسيوم 
04/06/2020 

 صباحا   11:00

200-8604 

 نين عدد مسرصف وتح
 –عة شوارع حارة الربو

 االمانة -السبعين 

 تنفيذ أعمال الرصف 
 بالحجر الشبامي

منحة البنك الدولي االضافية 
والطارئة عن طريق  4رقم 

برنامج االمم المتحدة 
 66060000-االنمائي

تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن 
 العشر دوالر امريكي، خاللألف(  066)

قد نفذ  بشرط أن يكون -يرة خاال السنوات
 .من هذه األعمال% على األقل 06

 دوالر

 امريكي
10000 90 120 4500 

 االحديوم 
07/06/2020 

 صباحا   10:00

200-8603 

رصف وتحسين عدد من 
 –شوارع حارة المجد 

 االمانة -شعوب 

 تنفيذ أعمال الرصف 
 بالحجر الشبامي

منحة البنك الدولي االضافية 
ئة عن طريق روالطا 4رقم 

برنامج االمم المتحدة 
 66060000-ياالنمائ

تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن 
 العشر دوالر امريكي، خاللألف(  066)

بشرط أن يكون قد نفذ  -االخيرة  السنوات
 % على األقل من هذه األعمال.06

 دوالر

 امريكي
7000 90 120 3500 

 االحديوم 
07/06/2020 

 صباحا   11:00

200-8601 

ين عدد من رصف وتحس
 –لدقيق وارع حارة اش

 االمانة -معين 

 تنفيذ أعمال الرصف 
 بالحجر الشبامي

منحة البنك الدولي االضافية 
والطارئة عن طريق  4رقم 

برنامج االمم المتحدة 

 66060000-االنمائي

تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن 
 العشر دوالر امريكي، خاللألف(  066)

ذ ن يكون قد نفبشرط أ -االخيرة  السنوات
 قل من هذه األعمال.% على األ06

 دوالر

 امريكي
7000 90 120 3500 

 االثنينيوم 
08/06/2020 

 صباحا   10:00

200-8602 

 رصف وتحسين عدد من
 –شوارع حارة االمناء 

 االمانة -معين 

 تنفيذ أعمال الرصف 
 بالحجر الشبامي

ية فمنحة البنك الدولي االضا
ق والطارئة عن طري 4رقم 

برنامج االمم المتحدة 
 66060000-االنمائي

تنفيذ عقد واحد مشابه ال تقل قيمته عن 
 العشر دوالر امريكي، خاللألف(  066)

د نفذ بشرط أن يكون ق -االخيرة  السنوات
 % على األقل من هذه األعمال.06

 دوالر

 امريكي
7000 90 120 3500 

 االثنينيوم 
08/06/2020 

 صباحا   11:00



ق ذين سبق وأن عملوا في نفس المجال تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة إلنشاء وإنجاز وصيانة المشاريع المذكورة أعاله وذلك وفقاً لوثائن والي للتنمية المقاولين المؤهليوعليه يدعو الصندوق االجتماع
 المناقصات.

فرع صنعاء شارع حدة   -دوق االجتماعي للتنمية صنالمن مقر  اتيمكن الحصول على وثائق المناقص .1

،هاتف:  00361ورية اليمنية /ص.ب :الجمه -صنعاء -/ جولة الرويشان / خلف مول العرب 

وذلك خالل ساعات الدوام    3661366، الرقم المجاني للشكاوي  003363/فاكس :003360

                                    عناوين الموضحه ادناه. وبحسب ال الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله

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

 -في أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي: الصندوق االجتماعي للتنمية 

الجمهورية اليمنية /ص.ب  -صنعاء -جولة الرويشان / خلف مول العرب  /ارع حدة فرع صنعاء ش

  3661366، الرقم المجاني للشكاوي  003363/فاكس :003360،هاتف:  00361:

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

 003363/فاكس :003360،هاتف:  00361/ص.ب : ورية اليمنيةالجمه -صنعاء -خلف مول العرب 

حسب المواعيد المحددة أعاله في نفس الساعة واليوم المذكورين  3661366، الرقم المجاني للشكاوي 

أعاله بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض 

  وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوال .

 ق.م إحضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائعلى المتقد .4

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

 ل.ساريات المفعوالزكوية  على المتقدم احضار صورة من البطاقة التأمينية و .6

 .إحضار صورة شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول .7

 

    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 .ي البالدعلى المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية ف .8

بالمبلغ المحدد أعاله صالح للفترة المذكورة أعاله أو شيك مقبول الدفع مان بنكي غير مشروط فق مع العطاء ضير .9

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

 المناقصة.ب الصيغة المحددة في وثيقة على المقاول احضار نموذج التعهد موقع ومختوم بحس .11

 صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله.مدة  .11

 أعاله ، وسيتم إستبعاد إي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة. ةيقدم العطاء بالعملة المذكور .12

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

 .yemen.org-www.sfdمية  وني للصندوق االجتماعي للتنيمكن االطالع على االعالن في الموقع االلكتر .14

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

 لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باألتي:   

الجمهورية  -صنعاء -ة الرويشان / خلف مول العرب / جولشارع حدة فرع صنعاء  -تماعي للتنمية الصندوق االج 

 3551355الرقم المجاني للشكاوي ،093353/فاكس :093350،هاتف:  90351اليمنية /ص.ب :

 

 

 

 

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

