
 من الصندوق اإلجتماعي للتنمية فرع عدن اعالن مناقصات

 م على تمويل المشاريع التالية : 1997( لعام 10وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشاء بموجب القانون رقم )

اريففتح المظ  
رسوم 

 المناقصة

مبلغ 

 الضمان

صالحية 

 الضمان

صالحية 

 العطاء

عملة 

 العطاء
شروعمكونات الم مصدر التمويل  م رقم المناقصة اسم المشروع 

12/9/2021 

00:10صباحاً  األحد  

7000  

 لاير يمني

 

3500 $ 120 يوم    90 يوم    يورو 

 /منحة الحكومة االلمانية

KFW   لبرنامج المياه

 والصرف الصحي

عربات  3عدد  توريد و تسليم و تشغيل

فاتح سدات صغيره متنقله مع الملحقات 

يلصرف الصحمتر مكعب /العمال ا 1 /  

توريد معدات صيانة لشبكة 

 لعدة مشاريعالصرف الصحي 

الضالع في محافظات لحج و  

إعادة   (2021-1)

 للمرة األولى
1 

12/9/2021 

00:11صباحاً  األحد  

7000  

 لاير يمني

 

3500 $ 120 يوم    90 يوم    يورو 

 منحة الحكومة االلمانية

KFW   لبرنامج المياه

 والصرف الصحي

ثالث وحدات  و تشغيل يبتوريد وترك

ضخ بالطاقة الشمسية وإعادة تاهيل 

 خطي الضخ واالسالة

استكمال مشروع مياه منطقة 

الضالع -الشعيب -العوابل   300-12731 2 

لك وفقاً لوثائق المناقصة. ع الموضح أعاله وذيراعن طريق المناقصة للمش ماتهعطاءوعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية األخوة الموردين المؤهلين تقديم     

فاكس  ،02/360704تلفون :  الجمهورية اليمنية -عدن  - مديرية البريقة‘ إنماء الجديدة ، الحسوة  ، CT 1عمارة الصندوق االجتماعي  للتنمية فرع عدن .  لحصول على وثائق المناقصة من مقريمكن ا  (1 

 8009800، الرقم المجاني للشكاوى :   02/360076:

. أدناه الموضحةوذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله وبحسب العناوين   

  فرع عدن االجتماعي للتنميةالصندوق مقر  لىإ قرين كل مشروع اريفيسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصة، في أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظ  (2 

، الرقم المجاني   02/360076فاكس : ،02/360373تلفون :  الجمهورية اليمنية -عدن  - مديرية البريقة‘ إنماء الجديدة ، الحسوة  ، CT 1عمارة  عدن.فرع  االجتماعي للتنمية مقر الصندوقتفتح المظاريف في  -3 

 8009800للشكاوى : 

إلى صاحبه مقفوالً.   في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور الموردين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعادقرين كل مشروع  حسب الموعد المحدد أعاله  

  .د شراء الوثائقعلى المتقدم إرفاق صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سن  (4 

المبيعات.  ضريبةصورة من شهادة تسجيل  المتقدم إحضارعلى   (5   

. ساريتي المفعول  الزكويةالتأمينية و صورة من البطاقة  المتقدم إحضارعلى   (6   

المفعول.شهادة مزاولة المهنة سارية صورة  المتقدم إحضارعلى (  7   

رائب بحسب القوانين السارية في البالد. على المتقدم االلتزام بدفع الض  (8    

عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة. بالمبلغ المحدد أعاله صالح للمدة المذكورة أعاله أو شيك مقبول الدفع قرين كل مشروع من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء ضمان بنكي غير مشروط يرفق مع ال  (9   

محدد أعاله. مدة صالحية العطاء حسب ما هو  (10   

  صورتين.( تقدم العطاءات من أصل و 11 

إرفاق الكتلوجات المطابقة للمواصفات. (21  

 13(  يقدم العطاء بالعملة المذكورة اعاله وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمة بعملة مغايرة.

  المناقصة.الصيغة المحددة في وثيقة  ومختوم بحسب( على ألمورد إحضار نموذج التعهد موقع 14

. من العطاءات الصندوق االجتماعي للتنمية غير ملزم بقبول أقل العطاءات أو أي عطاء غيره (15  

( يمكن االطالع على اإلعالن في الموقع اإللكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية 16  

                  www.sfd-yemen.org        

لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باألتي:      

 8009800، الرقم المجاني للشكاوى :   02/360076فاكس : ،02/360373تلفون :  الجمهورية اليمنية -عدن  - مديرية البريقة‘ إنماء الجديدة ، الحسوة  ، CT 1عمارة الصندوق االجتماعي  للتنمية فرع عدن .  

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

