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على النحو التالي : وذلكمستهلكة  ةسيار( 1عدد )بيع بشأن إعادة للمرة االولى(  1/2021) المزايدة رقم( عن رغبته في إنزال مقر الرئيسيلصندوق االجتماعي للتنمية )اليعلن ا    
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 -فعلى الراغبين الدخول في هذه المزايدات تقديم طلباتهم الخطية خالل اوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي:

قدات الستالم نسخة من وحدة التعا -امام الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة –فج عطان  –الصندوق االجتماعي للتنمية 

 وثيقة المزايدة مجاناً.

 -يشتــــــرط التزام المتزايد باآلتـــــي:

المحدد أعاله وفي الموعد اعاله  الصمممممممندوقيقدم المتزايد عطائه في مظروف مغلق بالشمممممممم  اىحمر الى عنوان  -1

وبحيث يكتب على المظروف أسممممم الجهة وأسممممم المتزايد عمقدم العطاال ورقم المزايدة التي يرغب المتزايد المزايدة 

 فيها .

ماعي للتنمية  ندوق االجت عة الكبرى بمقر الصممممممم قا بة  –فج عطان  –تفتح المظاريف في ال مام الجهاز المركزي للرقا ا

المواعيد المحددة اعاله في نفس السممماعة واليوم المذكور اعاله بح مممور المتزايدين او من ينوب عنهم  والمحاسمممبة حسمممب

 وأي عطاا يقدم او يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً.

  – يرفق م  العطاا   مممممان بنكي غير مشممممروط صممممالح للمدة المذكورة اعاله أو شممممي  مقبول الدف  أو مبل  نقدي -2

ل من قيمة العطاا المقدم للمزايدة، وبنفس الصممميغة المحددة في وثيقة المزايدة 25%بنسمممبة ع - ممممان دخول المزاد 

 وسيرفض أي عطاا غير مصحوب ب مان المزايدة.

 مدة صالحية العطاا حسب ماهو محدد اعاله. -3

 ملة مغايرة.يقدم العطاا بالعملة المذكورة اعاله، وسيتم استبعاد أي عطاا يتم تقديمه بع -4

 -م  اىخذ في االعتبار اآلتي :

أمام الجهاز المركزي للرقابة  –فج عطان  –مكان وجود اىصمممممممناف المراد بيعها : الصمممممممندوق االجتماعي للتنمية  -

 والمحاسبة.

مواعيد المعاينة لألصممناف والمواد المراد بيعها: يومياً من السمماعة العاشممرة وحتى الثانية ظهراً وذل  ابتداًا من تاري   -

 15/11/2021وحتى تاري   01/11/2021

 15/11/2021 آخر موعد للحصول على وثيقة المزايدة سيكون بتاري  -

بعد فتح المظاريف بقيمة اعلى اىسعار المقدمة سيتم بدا المزاد علناً بين المتزايدين المتقدمين  -

 في المزايدة.

 

 تقدم العطااات في مظروف مغلق. -

 اذا تأخر من رسي عليه المزاد عن اداا باقي الثمن خالل خمسة عشر يوما من رسو المزاد عليه يصادر التأمين المدفوع منه. -

 الدرجة اىولى او الثانية او الثالثة او الرابعة للتقدم في المزايدة.ال يحق لمنتسبي الصندوق االجتماعي أو أقربائهم من  -

عليه العطاا ويتحمل الفائز كافة مصمماريف النقل واالسممتالم وتسممليم الثمن ونقل الملكية واسممتخرا   رسممىلمن ُ ة السمميارسممتسمملم  -

 اىرقام وأية رسوم حكومية أخرى

 للتنمية:يمكن اإلطالع على اإلعالنات في الموق  االلكتروني للصندوق االجتماعي  -

http://www.sfd-yemen.org 

 

حالة المراد بيعها وذل  لغرض إعطائه صمممممممورة حية ومتكاملة ووا مممممممحة عن  ةيجب على المتزايد على نفقته معاينة السممممممميار-

معاينة نافية للجهالة وتعتبر هذه المعاينة موافقة على الشمممممراا  ةالسممممميارالمراد بيعها في المزايدة بما يكفل المعاينة لتل   ةالسممممميار

 بالحالة الراهنة.

 

 لالستفسار بشأن بي  المظاريف االتصال باالتي:-

الجمهوريممممة  -صمممممممنعمممما–قرب الجهمممماز المركزي للرقممممابممممة -فج عطممممان-الصمممممممنممممدوق االجتممممماعي للتنميممممة اإلدارة العممممامممممة

 449670، فاكس:449669، هاتف:15485اليمنية،ص.ب.

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

