
 لصندوق اإلجتماعي للتنميةبرنامج التحويالت النقدية غير المشروطة التابع لمن  اعالن مناقصات
   

 التالي: المشروعم على تمويل  1997( لعام 10وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشاء بموجب القانون رقم )
 

 اريففتح المظ
رسوم 

 المناقصة

مبلغ 

 الضمان

صالحية 

 الضمان

صالحية 

 اءالعط

عملة 

 العطاء

مصدر 

 التمويل
 رقم المناقصة اسم المشروع مكونات المشروع

12/12/2021 

 صباحا   11:00

 لاير 5000

 يمني

 

 اليونسيف الدوالر يوم 90 يوم 120 $ 1,600
سيارات صالون دفع توريد شراء و

 رباعي

النفقات اإلدارية لبرنامج التحويالت 

 2022-2021النقدية غير المشروطة 
100-13325 

 

  .األخوة الموردين المؤهلين تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة للمشروع الموضح أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصة برنامج التحويالت النقدية غير المشروطة وعليه يدعو

 - 414229هاتف:  -جوار قاعة القمة  -جولة المدينة  -شارع حدة  -صنعاء -للتنمية جتماعي دوق االالصن -التحويالت النقدية غير المشروطة  مقر برنامجيمكن الحصول على وثائق المناقصة من   ..1

  .خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله وبحسب العناوين الموضحه ادناه ( وذلك8009800)والبالغات الرقم المجاني للشكاوى  - 435102فاكس:  - 414217

  :العنوان التالي المظاريف على، في أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح ورقم المناقصةطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع الع يسلم  .2

الرقم المجاني  - 435102فاكس:  - 414217 - 414229هاتف:  -قمة قاعة الجوار  -جولة المدينة  -شارع حدة  -صنعاء -الصندوق االجتماعي للتنمية  -التحويالت النقدية غير المشروطة  مقر برنامج

  (8009800) والبالغاتللشكاوى 

 435102فاكس:  - 414217 - 414229هاتف:  -جوار قاعة القمة  -جولة المدينة  -شارع حدة  -صنعاء -الصندوق االجتماعي للتنمية  -المشروطة  التحويالت النقدية غير مقر برنامجفتح المظاريف في  .3

ن أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد الموعد المحدد أعاله في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور الموردين المتقدمي ( حسب8009800)والبالغات الرقم المجاني للشكاوى  -

  .سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً 

  ة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائقعلى المتقدم إرفاق صور .4

  .صورة من شهادة تسجيل ضربية المبيعات سارية المفعول المتقدم احضارعلى  .5

  .صورة من البطاقة التأمينية والبطاقه الزكوية ساريتا المفعول م احضارالمتقدعلى  .6

  .هنه سارية المفعولعلى المتقدم احضار صورة شهادة مزاولة الم .7

من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط أو شيك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعاله صالح للمدة المذكورة أعاله قرين كل مشروع ابتداء  . 8

  .بضمان المناقصة

  .مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله  .9

 . على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد10

 .مناقصةعلى المورد إحضار نموذج التعهد موقع ومختوم بحسب الصيغة المحددة في وثيقة ال .11

  .تم استبعاد اي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرةييقدم العطاء بالعمله المذكوره اعاله وس  .12

  .غير ملزم بقبول اقل عطاء أو غيره من العطاءاترب العمل   .13

  .www.sfd-yemen.org يمكن االطالع على االعالن في الموقع االلكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية  .14

    

  :لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باألتي   

الرقم المجاني   - 435102فاكس:   -  414217 - 414229هاتف:  -جوار قاعة القمة  -جولة المدينة  -شارع حدة  -صنعاء -ي للتنمية الصندوق االجتماع -التحويالت النقدية غير المشروطة  مقر برنامج 

 . (8009800 )للشكاوى والبالغات


