
 
 

 فرع اب" -"الصندوق االجتماعي للتنمية ــة إعالن مناقص
 وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ))10(( لعام 1997 على تمويل المشروع االتي:

رقم 
 المناقصة

 الخبرات المطلوبة  مصدر التمويل مكونات المناقصة اسم المشروع
عملة 
 العطاء

الرسوم 
 باللاير

مدة 
صالحية 

 العطاء )أيام(

صالحية 
ضمان 

 العطاء )أيام(

قيمة 
الضمان

  

موعد فتح 
المظاريف 

 )الساعة/التاريخ(

900-

12474 
إعادة للمرة )

(الثانية  

أهيل مشروع المياه ت

واالصحاح البيئي لمدرسة 

األنصار في منطقة جبل 

 إب -السدة  -عصام 

توريد وتركيب 

وتشغيل وصيانة 

مسية شطاقة منظومة 

لتشغيل  2عدد 

 وحدتي الضخ

نحة الحكومة م

  KFWااللمانية/ 

لبرنامج المياه 

رقم  - والصرف الصحي

201767268 

 واحد مشابه ال تقل قيمته عن عقدتنفيذ 

دوالر امريكي، بشرط أن يكون  (الف 72)

على األقل من هذه األعمال،  %70قد نفذ 

اعمال مستمراً في  الموردشريطة أن يكون 

 نوات العشر األخيرةخالل الس التوريدات

 ليوروا
5,000 

 لاير
 يوم 120 يوم 90

 

2,500 
USD 

 

 الموافق االحديوم 

24-10-2021 

 11:00الساعة 

 صباحا
 

 

هلين تقديم عطاءاتهم وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية األخوة الموردين المؤ

 عن طريق المناقصة للمشروع الموضح أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصة. 
 

الصندوق االجتماعي للتنمية فرع  لحصول على وثائق المناقصة من مقريمكن ا .1

بنك التسليف التعاوني  امتدادعلى  -مايو  22شارع  -الظهار  -إب-إب.  

،فاكس 04/413983 - 04/400035تلفون :الزراعي )الدائري(. 

وذلك خالل ساعات الدوام   8009800، الرقم المجاني للشكاوي  04/400034:

الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله وبحسب العناوين 

 ادناه. الموضحة
 

األحمر مكتوب عليه اسم يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع  .2

على  موعد المحدد أعاله لفتح المظاريفقبل ال رقم المناقصة، في أوالمشروع و

 العنوان التالي: 

على  -مايو  22شارع  -الظهار  -إب-الصندوق االجتماعي للتنمية فرع إب.  

 - 04/400035تلفون :إمتداد بنك التسليف التعاوني الزراعي )الدائري(. 

  8009800، الرقم المجاني للشكاوي  04/400034،فاكس :04/413983
 

 -الظهار  -إب-الصندوق االجتماعي للتنمية فرع إب.   تفتح المظاريف في مقر .3

تلفون على إمتداد بنك التسليف التعاوني الزراعي )الدائري(.  -مايو  22شارع 

، الرقم المجاني للشكاوي  04/400034،فاكس :04/413983 - 04/400035:

لساعة واليوم المذكورين حسب الموعد المحدد أعاله في نفس ا  8009800

أعاله بحضور الموردين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا 

  فض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً.الموعد سير

 

على المتقدم إرفاق صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند  .4

 .شراء الوثائق

 .المبيعات سارية المفعول ضريبة احضار صورة من شهادة تسجيلعلى المتقدم  .5

 الزكوية ساريتي والبطاقةاحضار صورة من البطاقة التأمينية  على المتقدم .6

 . المفعول

 . سارية المفعول المهنةعلى المتقدم احضار صورة شهادة مزاولة  .7

يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط أو شيك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد  .8

ل مشروع ابتداء من تاريخ فتح عاله قرين كأعاله صالح للمدة المذكورة أ

 . اريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصةظالم

 مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله.  .9

 تقدم العطاءات من أصل وصورتين.  .10

تم استبعاد اي عطاء يتم تقديمه بعمله ياعاله وس المذكورة بالعملةيقدم العطاء  .11

 مغايره. 

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

 للتنميةكتروني للصندوق االجتماعي طالع على االعالن في الموقع االليمكن اال .13

yemen.org-www.sfd 
 

 تي:لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باآل
 

 الصندوق االجتماعي للتنمية فرع إب
 :)الدائري(. تلفون الزراعيعلى إمتداد بنك التسليف التعاوني  -مايو  22شارع  -الظهار  -إب

  8009800 ، الرقم المجاني للشكاوي 400034/04 فاكس: ،413983/04 – 400035/04
 

 


