
 

 
 

 المناقصة المذكورة أعاله وذلك وفقاً لوثائق  وصيانة وتشغيليب لتوريد وتركعن طريق المناقصة تقديم عطاءاتهم المؤهلين  وردين الم يدعو الصندوقوعليه 

  –  شارع حدة   –  صنعاء تنمية فرع  الصندوق االجتماعي لل من مقر   صة يمكن الحصول على وثائق المناق  .1

تلفون    /    15309/ ص . ب :    الجمهورية اليمنية   -  صنعاء  -خلف مول العرب    –  جولة الرويشان

ال يرد حسب ما    م ل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسوذلك خل   01/ 513803،فاكس :513821/01

 .مناقصة وبحسب العناوين الموضحة أدناهال قرين هو موضح أعله

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

المحدد  الموعد  قبل  أو  المظاريف  في  لفتح  على  ال  أعله  العن المشروع  االجتماعي   تاليوان  الصندوق 

  نية الجمهورية اليم -صنعاء  -خلف مول العرب   –جولة الرويشان  –شارع حدة   – صنعاءللتنمية فرع  

رقم الشكاوى الخاص بالفرع    513803/01،فاكس :513821/01تلفون    /    15309ص . ب :    /

 .    8009800/ الرقم المجاني  776160221

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

/فاكس  513805،هاتف:  15309الجمهورية اليمنية /ص.ب : -صنعاء  -خلف مول العرب  

حدد أعله في نفس الساعة واليوم  حسب الموعد الم   8009800, الرقم المجاني للشكاوي   513803:

له بحضور الموردين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد  المذكورين أع

 . سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالا 

 . وإحضار سند شراء الوثائق   المفعولصورة من البطاقة الضريبية سارية  حضارالمتقدم إ لىع .4

 . قدم إحضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعاتعلى المت  .5

 . المفعول ساريتي والتأمينية قدم إحضار صورة من البطاقة الزكوية على المت  .6

 . لمتقدم إحضار صورة من شهادة مزاولة المهنة على ا .7

قرين   أعلهصالح للمدة المذكورة  أعلهبالمبلغ المحدد  أو شيك مقبول الدفعغير مشروط  يرفق مع العطاء ضمان بنكي .8

 . غير مصحوب بضمان المناقصة  ض أي عطاءوسيرفمشروع ابتداء من تاريخ فتح المظاريف ال

 .حدد أعله م مدة صلحية العطاء حسب ما هو  .9

 تقدم العطاءات من أصل وصورتين.  .10

 . وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة  اعلهيقدم العطاء بالعملة المذكورة  .11

 غيره من العطاءات.  رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو  .12

 yemen.org-dfwww.sلى اإلعلن في الموقع اإللكتروني للصندوق اإلجتماعي للتنمية اإلطلع ع نيمك .13

  :تي تصال باآلإلالمظاريف ا ستفسار بشأن بيع لإل
هورية  الجم    -صنعاء   -خلف مول العرب  –جولة الرويشان  –شارع حدة  – صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  

/   776160221رقم الشكاوى الخاص بالفرع   513803/01،فاكس 513821/01تلفون  /    15309/ ص . ب :   اليمنية

 8009800قم المجاني رال 

 

 

 فرع صنعاء –من الصندوق االجتماعي للتنمية  مناقصة إعالن
 االتي:   روععلى تمويل المش  1997(( لعام 10وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ))

 التمويل  مصدر المناقصة  مكونات أسم المشروع  المناقصة  رقم
  عملة

 العطاء 
  الرسوم
 بالاير 

مدة  
 صالحية 

اء  العط
 )ايام (

صالحية  
 ضمان  
 العطاء 

 )ايام (

  قيمة
  الضمان
 )دوالر( 

 موعد فتح المظاريف 
 )الساعة/التاريخ( 

200-8657 
 التوليدية الطواريء وتأثيث تجهيز استكمال
 اإلمانة - الجمهوري بالمستشفى الشاملة

توريد وتركيب وتشغيل واختبار وصيانة أجهزة  
  تكييف لمبنى الطواريء التوليدية الشاملة

 بالمستشفى الجمهوري باألمانة 

  العربي  الصندوق قرض 

  في  للمساهمة لإلنماء

-الرابعة المرحلة تمويل
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