
 تعز   –من الصندوق االجتماعي للتنمية  ةإعـــالن منـاقصــ

 -:المشروع اآلتي م على تمويل0991(( لعام 01وافـق الصنـدوق االجتمـاعـي للتنميــة المنشأ بمـوجب القــانون رقم ))

 

 . اله وذلك وفقاً لوثائق المناقصةالمقاولين المؤهلين والذين سبق وأن عملوا في نفس المجال تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة إلنشاء وإنجاز وصيانة المشروع المذكور أعصندوق االجتماعي للتنمية وعليه يدعو ال

 فاكس: 17156011- 17156010تلفون :،  الجمهورية اليمنية-تعز –شارع جمال  –امام شركة التبغ والكبريت   –الضربة العليا –الصندوق االجتماعي للتنمية فرع تعز من مقر  ةالحصول على وثائق المناقص يمكن -0

 17711147 : فاكس،  17704904 -17711146 تلفون :،  الجمهورية اليمنية-إب –مايو  11شارع  –الظهار  – إبفي فـرع الكائن  مكتب إب مقر ، أو من 0119011الرقم المجاني للشكاوى  -17156176

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

 -على العنوان التالي:عد المحدد أعاله لفتح المظاريف في أو قبل المو  رقم المناقصةوالمشروع ع األحمر مكتوب عليه اسم يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشم -1

الرقم المجاني للشكاوي   17/711147فاكس : ، 17/704904 - 17/711146بنك التسليف التعاوني الزراعي )الدائري( تلفون : امتدادعلى  -مايو  11شارع  - الظهار –إب  - في فـرع إبالكائن  مقر مكتب إب  -  

0119011 

الرقم المجاني   17/711147فاكس : ، 17/704904 - 17/711146بنك التسليف التعاوني الزراعي )الدائري( تلفون : امتدادعلى  -مايو  11شارع  - الظهار –إب  - في فـرع إبالكائن  مقر فرع إبتفتح المظاريف في  -4

 المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً.  المقاولينالمذكورين أعاله بحضور  في نفس الساعة واليوم المحدد أعاله عدحسب المو 0119011للشكاوي 

 . سارية المفعول صورة من شهادة تسجيل ضربية المبيعات إحضارعلى المتقدم  -6            المتقدم إحضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائق  على -7

  شهادة مزاولة المهنة سارية المفعولمن إحضار صورة على المتقدم  -1                                 .ساريتي المفعول  الزكويةو التأمينيةعلى المتقدم إحضار صورة من البطاقة  -5

 على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد.  -0

 إبتداء من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة . المذكورة أعاله  المبلغ المحدد أعاله صالح للفترةيرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط أو شيك مقبول الدفع ب -9

 على المقاول احضار نموذج التعهد موقع ومختوم بحسب الصيغة المحددة في وثيقة المناقصة -01

 رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو غيره من العطاءات .  -04       ي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرةأ تبعاداسأعاله ، وسيتم  ةيقدم العطاء بالعملة المذكور -01       مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله. -00

   yemen.org-www.sfdفي الموقع االلكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية   اإلعالنيمكن االطالع على  -70

 مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدم زيارته للموقع.  على -06

  
  

 موعد فتـح المظاريف

 )التاريخ/الساعة(

 قيمة الضمان

 بالدوالر

صالحية ضمان 

 العطاء )أيام(

صالحية  مدة

 (مالعطاء)أيا

الرسوم 

 بالريال

عملة 

 العطاء
 مصدر التمويل الخبرات المطلوبة

مكونات 

 المناقصة
 شروعــم المـــاس

 رقـــم

 المنـاقصـــة

 1111-01-05 ربعاءاأل

 ص 00:41
USD 2500 011 91 6111 

الدوالر 

 األمريكي

خبرة المقاول في تنفيذ 
مشروع واحد مشابه ال تقل 

( $61111.1قيمته عن )
دوالر أمريكي، بشرط أن ال 

تقل خبرته عن خمس 
على  %11سنوات منها 

األقل في نفس اعمال هذا 
    المشروع

قرض الصندوق 

العربي لإلنماء 

للمساهمة في تمويل 

- المرحلة الرابعة

651/1101 

  

فصول  0بناء  

        دراسية

قرية  -مدرسة الروضة 

 -عزلة بني سيف -الغول 

محافظة تعز  -مقبنة مديرية 

     )مرحلة أولى(

 011-01755  

  -: تيلالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باآل

 0119011الرقم المجاني للشكاوى  -17156176 فاكس: 17156011- 17156010تلفون :،  الجمهورية اليمنية-تعز –شارع جمال  –امام شركة التبغ والكبريت   –الضربة العليا –الصندوق االجتماعي للتنمية فرع تعز  -

 

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

