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الساعة اليوم/موعد فتح المظاريف(

  /التاريخ)
وناتالـمكــــــــــــــــــــــــــــ عملة العطاء مدة صالحية العطاء صالحية ضمان العطاء قيمة الضمان  الرقم 

صباحًا ،  11:00الساعة   
م11/08/2021 األربعاءيوم   

يوم 60 25% يوم 30   دو�ر 

 1 مولد كهربائي

 2 مكيفات متنوعه

 3 أجهزة إلكترونية متنوعه

متنوع مكتبيأثاث   4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -تقديم طلباتهم الخطية خالل اوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي: المزايدةفعلى الراغبين الدخول في هذه 
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  ة المزايدة مجانًا.نسخة من وثيق الستالم

  -يشتــــــرط التزام المتزايد باآلتـــــي:
المحدد أعاله وفي الموعد اعاله وبحيث يكتب على المظروف أســـم  الصـــندوقيقدم المتزايد عطائه في مظروف مغلق بالشـــمع األحمر الى عنوان  -1

 . الجهة وأسم المتزايد (مقدم العطاء)
ــــدة  -بجانب حديقة األصبحي، مسجد هايل سعيد  –الصندوق االجتماعي للتنمية / الحي التجاري تفتح المظاريف في  -2 ــــديـ ــــحـ ب المواعيد حسالـ

المحددة اعاله في نفس الســــاعة واليوم المذكور اعاله بحضــــور المتزايدين او من ينوب عنهم وأي عطاء يقدم او يصــــل بعد هذا الموعد ســــيرفض 
 .وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً 

بة بنســــ -ضــــمان دخول المزاد  –أو شــــيك مقبول الدفع أو مبلغ نقدي صــــالح للمدة المذكورة اعاله  غير مشــــروط ضــــمان بنكي يرفق مع العطاء -3
 وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة.وثيقة المزايدة  ) من قيمة العطاء المقدم للمزايدة ، وبنفس الصيغة المحددة في%25(

 العطاء حسب ماهو محدد اعاله .مدة صالحية  -4
 يقدم العطاء بالعملة المذكورة اعاله ، وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة. -5
  

 

  -مع األخذ في االعتبار اآلتي :
 .ـحـديـدةال -سعيد بجانب حديقة األصبحي، مسجد هايل  –الصندوق االجتماعي للتنمية / الحي التجاري مكان وجود األصناف المراد بيعها :  -
وحتى تاريخ   2021/07/25مواعيد المعاينة لألصــناف والمواد المراد بيعها : يومياً من الســاعة العاشــرة وحتى الثانية ظهراً وذلك ابتداًء من تاريخ :  -

2021/08/11. 
  .2021/08/11آخر موعد للحصول على وثيقة المزايدة سيكون بتاريخ :   -
  علناً بين المتزايدين المتقدمين بعد فتح المظاريف بقيمة اعلى األسعار المقدمة في المزايدة.سيتم بدء المزاد   -
  اذا تأخر من رسي عليه المزاد عن اداء باقي الثمن خالل خمسة عشر يوما من رسو المزاد عليه يصادر التأمين المدفوع منه.  -
  .الدرجة األولى او الثانية او الثالثة او الرابعة للتقدم في المزايدةاليحق لمنتسبي الصندوق االجتماعي أو أقربائهم من   -
  للتنمية : االجتماعيفي الموقع االلكتروني للصندوق  اإلعالنعلى  اإلطالعيمكن   -

http://www.sfd-yemen.org  
  في  عهاالمراد بيالمكونات المراد بيعها وذلك لغرض اعطائة صورة حية ومتكاملة وواضحة عن حالة  المكوناتللمتزايد على نفقته معاينة يجب   -

 نافية للجهالة وتعتبر هذه المعاينة موافقة على الشراء بالحالة الراهنة.معاينة  المكوناتلتلك معاينة اليكفل  بماالمزايدة     

 بشأن بيع المظاريف االتصال باالتي: لالستفسار  -
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