
 
 

 
 .أعاله وذلك وفقاً لواثائق المناقصات المذكور اثا األ وصيانة توريد وتركيبم عن طريق المناقصة لعملوا في نفس المجال تقديم عطاءاته ن المؤهلين والذين سبق وأنورديالم يدعو الصندوقوعليه 

 

يم عطائه ويتحمل مسئولية تقد يجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل .1

 .عدم زيارته للموقع

شارع  – صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  يمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر .2

تلفون  /  10351/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  -صنعاء  –جوار الحي السياسي  –جيبوتي 

لرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما وذلك خالل ساعات الدوام ا 441451/51،فاكس :442545/51

 .قرين كل مناقصة وبحسب العناوين الموضحة أدناه هو موضح أعاله

و رقم المناقصة،  مناقصةمع األحمر مكتوب عليه اسم البالش يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم .3

صندوق ال على العنوان التاليناقصة اله لفتح المظاريف قرين كل مأع في أو قبل الموعد المحدد

الجمهورية   -صنعاء  –جوار الحي السياسي  –شارع جيبوتي  – صنعاءاالجتماعي للتنمية فرع 

 .        441451/51،فاكس :442545/51تلفون  /  10351/ ص . ب :  اليمنية

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

  -صنعاء  –جوار الحي السياسي  –شارع جيبوتي  – صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  تفتح المظاريف في .4

حسب المواعيد المحددة ،  441451/51،فاكس :442545/51تلفون  /  10351/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية

عطاء  المتقدمين أو مندوبيهم وأي وردينالمذكورين أعاله بحضور الم في نفس الساعة واليوم أعاله قرين كل مناقصة

 .يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالا 

 المفعول.صورة من البطاقة الضريبية سارية  على المتقدم إرفاق .0

 لى المتقدم إحضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعات .ع .6

 سارية المفعول . على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الزكوية .7

 على المتقدم إحضار صورة من شهادة مزاولة المهنة . .8

 على المتقدم إحضار صورة من البطاقة التأمينية . .1

 .سارية في البالدالقوانين ال على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب .15

مدة المذكورة أعاله صالح لل ناقصةم يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط )حسب ما هو محدد أعاله( قرين كل .11

 .غير مصحوب بضمان المناقصة أو شيك مقبول الدفع وسيرفض أي عطاء ناقصةقرين كل م

 اريفإبتداءا من تاريخ فتح المظ .مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله .12

 .يقدم العطاء بالعملة المذكورة قرين كل مناقصة وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة .13

 غيره من العطاءات. رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو .14

 إرفاق الكتالوجات المطابقة للمواصفات .10
 

تلفون  /  90351/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  -صنعاء  –جوار الحي السياسي  –شارع جيبوتي  – صنعاءة فرع الصندوق االجتماعي للتنمي :تيتصال باآلإلستفسار بشأن بيع المظاريف الإل
 449459/59،فاكس :440545/59

 

 فرع صنعاء –إعالن مناقصات من الصندوق االجتماعي للتنمية 
 :على تمويل المشاريع التالية 9111( لعام 95وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم )

 المطلوبة الخبرات التمويل مصدر المناقصة  مكونات المناقصة رقم
  عملة
 العطاء

  الرسوم
 باللاير

مدة 
 صالحية

لعطاء ا
 )ايام(

صالحية 
 ضمان 
 العطاء

 )ايام(

  قيمة
 الضمان
 )دوالر(

 موعد فتح المظاريف
 )الساعة/التاريخ(

200-G1-2016  ( مدارس  6( كرسي مزدوج لعدد )  1526توريد وتركيب عدد )
 المحويت ( –صنعاء  –بمحافظات ) األمانة 

 أكثر من مصدر
خبرات سابقة 

 ألعمال مماثلة

دوالر  

 1655 125 15 4555 أمريكي
 اإلثنين

 25 /6 /2516     
 ا ا ظهر 1:35

200-G2-2016  ( مدرسة   12توريد وتركيب أثاث مكتبي مدرسي لعدد )
 مارب ( –المحويت  –صنعاء  –بمحافظات ) األمانة 

 أكثر من مصدر
خبرات سابقة 

 ألعمال مماثلة

دوالر  

 155 125 15 3555 أمريكي
 اإلثنين

21 /6 /2516     
 ا ا ظهر 2:55


