
 
 

 فرع تعز   –لصندوق االجتماعي للتنمية من اات إعـــالن منـاقصــ

:تية اآل اريععلى تمويل المش 1997(( لعام 10وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ))  

 مكونات المناقصة الخبرات المطلوبة  مصدر التمويل اسم المشروع رقم المناقصة
عملة 
 العطاء

الرسوم 
 اللايرب

مدة صالحية 
 العطاء )أيام(

صالحية 
ضمان العطاء 

 )أيام(
  قيمة الضمان

 موعد فتح المظاريف 
 (الساعة/التاريخ)

800-12429 

قرية -مدرسة رهاء
 -عزلة عوادر-رهاء

 مديرية شرعب الرونة
 محافظة تعز -

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW  للتعليم في

- المناطق الريفية

201366939 

شروع واحد مشابه ال تقل تنفيذ م

$ (  دوالر 65000قيمته عن )

امريكي ، بشرط أن يكون قد نفذ 

،  % على األقل من هذه األعمال70

شريطة أن يكون المقاول مستمراً في 
أعمال المقاوالت خالل السنوات 

 العشر األخيرة

بناء )فصلين +غرفة أدارة + 
سكن للمدرسين +  غرفة مخازن+

( ةبيار لح+)خزان مسحمامات(+ 3

 فصول( 4) ترميمو

 USD 2500 يوم 120 يوم 90 5000 اليورو
 17/11/2019 األحد

 ص  11:30

800-12430 

مدرسة المثنى بن 
-قرية الرهاء -حارثة

مديرية -عزلة عوادر
-شرعب الرونة
 محافظة تعز

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW  للتعليم في

- المناطق الريفية

201366939 

حد مشابه ال تقل تنفيذ مشروع وا

(  دوالر امريكي $50000قيمته عن )

% على 70، بشرط أن يكون قد نفذ 

األقل من هذه األعمال، شريطة أن 
يكون المقاول مستمراً في أعمال 
المقاوالت خالل السنوات العشر 

 األخيرة

  (+حمامات3صل+ف) ضافةإ

( + )سور( ةخزان أرضي+بيار)

فصول دراسية + ادارة  5وترميم )

 مخزن + سكن(+ 

 USD 2500 يوم 120 يوم 90 5000 اليورو
 18/11/2019االثنين 

 ص   11:30

800-12431 

مدرسة علي بن أبي 
-وادي الصباب-طالب

مديرية -عزلة عوادر
-شرعب الرونة
 محافظة تعز

منحة الحكومة االلمانية 

/KFW  للتعليم في

- المناطق الريفية

201366939 

قل تنفيذ مشروع واحد مشابه ال ت

$ (  دوالر 75000قيمته عن )

امريكي ، بشرط أن يكون قد نفذ 

% على األقل من هذه األعمال، 70

شريطة أن يكون المقاول مستمراً في 
أعمال المقاوالت خالل السنوات 

 العشر األخيرة

فصول +غرفة إدارة+غرفة 3ناء )ب

ـ ( حمامات 4مخازن+ سكن+

+)خزان مسلح +بيارة(+)سور( 

 ( لفصو 6 ترميم )و

 USD 3500 يوم 120 يوم 90 7000 اليورو
 19/11/2019الثالثاء 

 ص   11:30

 

 عن عطاءاتهم تقديمن عملوا في نفس المجال والذين سبق وأ المقاولين المؤهلين األخوة للتنمية االجتماعي الصندوق يدعو عليهو

  .ات المناقص لوثائق اً وفق وذلك أعاله ةالمذكور اريعإلنشاء وانجاز وصيانة المش المناقصات طريق

 –شارع جمال  - ، الجمهورية اليمنية -تعزفرع  - من مقر الصندوق االجتماعي للتنمية ات. يمكن الحصول على وثائق المناقص1

وذلك  8009800الرقم المجاني للشكاوي ،  04/265745فاكس : ، 04/265172 - 04/265169تلفون :تعز :  -الضربة العليا

 دناه. أح أعاله وبحسب العناوين الموضحة خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موض
، في أو قبل الموعد  اسم المشروع ورقم المناقصة ابالشمع األحمر مكتوب عليه ةومختوم ةمغلق اريففي مظ اتسلم العطاءت. 2

 –شارع جمال  - ، الجمهورية اليمنية -تعزفرع  - الصندوق االجتماعي للتنمية : المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي

 8009800الرقم المجاني للشكاوي ،  04/265745فاكس : ، 04/265172 - 04/265169تلفون :تعز :  -الضربة العليا

تعز :  -الضربة العليا –شارع جمال  - ، الجمهورية اليمنية -تعزفرع  - مقر الصندوق االجتماعي للتنمية. تفتح المظاريف في 3

أعاله  ةد المحدديعاحسب المو 8009800الرقم المجاني للشكاوي ،  04/265745فاكس : ، 04/265172 - 04/265169تلفون :

في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد 
  وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً.  سيرفض

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

 . على المتقدم احضار صورة من شهادة تسجيل ضربية المبيعات سارية المفعول. 5
 يتي المفعولسار الزكوية والبطاقة التأمينية البطاقة من صورة المتقدم احضار . على6

 . المفعول سارية المهنة مزاولة شهادةمن  صورة احضار المتقدم على.  7

 . على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد8

 المذكورة للمدة صالح أعاله المحدد بالمبلغ الدفع مقبول شيك أو مشروط غير بنكي ضمان اتالعطاء مع يرفق.  9

 . المناقصة بضمان مصحوب غير عطاء أي وسيرفض المظاريف فتح تاريخ نم ابتداء

 ة في وثيقة المناقصة .. على المقاول إحضار نموذج التعهد موقع ومختوم بحسب الصيغة المحدد10

 . أعاله محدد هو ما حسب اتالعطاء صالحية مدة.  11

 .مغايرة بعملة تقديمه يتم عطاء يأ عاداستب وسيتم اعاله المذكورة بالعملة اتالعطاء قدمت.  12

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

 للتنمية االجتماعي للصندوق االليكتروني الموقع في االعالن على االطالع .يمكن14

www.sfd-yemen.org 

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

 . للموقع
 : لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باالتي

  تعز  -الضربة العليا –شارع جمال  - الجمهورية اليمنية -تعزفرع  - الصندوق االجتماعي للتنمية -

 8009800الرقم المجاني للشكاوي ،  04/265745فاكس : ، 04/265172 - 04/265169 تلفون :

 

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

