
 
 إعالن مناقصــات 

 وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ((10)) لعام 1997 على تمويل المشروع التالي :
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 ال تقل قيمته عن واحد مشابه عقدتنفيذ 
مريكي، بشرط أن أوالر د لف)أ 70(

% على األقل من هذه  70يكون قد نفذ 
األعمال، شريطة أن يكون المقاول  
مستمراً في أعمال المقاوالت خالل  

 السنوات العشر األخيرة 

  متر 1977 خطوط شبكة رئيسية بطول
 قطارأوفرعية ب  200mmقطار  أب  طولي
150mm  +17 غرف  85 + مناهل 

  ط.م 80+  وجميع ملحقاتهما تفتيش
 عاديةة خرسان

 120  90  5,000  اليورو 
USD  

2,500 

  ص   11:00
  الثالثاء 

13/10 /2020  

  

 تقديم ن عملوا في نفس المجال أوالذين سبق و المقاولين المؤهلين خوةاإل للتنمية جتماعياال  الصندوق يدعو عليهو

   .ةالمناقص  لوثائق قاً وف  وذلك أعاله المذكور روعوصيانة المش نجاز إإلنشاء و  المناقصة طريق عن عطاءاتهم

جوار البنك  . طريق صنعاء عمرانالصندوق االجتماعي للتنمية فرع من مقر  ةالمناقصيمكن الحصول على وثائق   .1

  فاكس: ، 601888/07 تلفون: ، 15482صنعاء  ص.ب:  ، الجمهورية اليمنية - عمران  ، المركزي اليمني 

فج عطان   - دارة العامة ق االجتماعي للتنمية اإلندوالص. أو من مقر 8009800 الرقم المجاني للشكاوى  ، 601982/07

فاكس:   ، 449669/01هاتف:  ، 15485ص.ب:  ، الجمهورية اليمنية  -  صنعاء  - قرب الجهاز المركزي للرقابة  - 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد   .8009800  الرقم المجاني للشكاوى والبالغات 449670/01

 . عالهأاله وبحسب العناوين الموضحة أع حسب ما هو موضح

يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع ورقم المناقصة، في أو قبل الموعد  .2

جوار البنك . طريق صنعاء عمرانالصندوق االجتماعي للتنمية فرع المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي: 
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  . 8009800 الرقم المجاني للشكاوى  ، 601982/07
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أو   حسب الموعد المحدد أعاله في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمين .8009800

  . مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً 
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