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تأمين صحي على العاملين  : Aالخيار 
 ":دوقالصنتشغيلي "نشاط  من يعولون )بالمبلغ المقطوع(و

من ولعاملين على ا التأمين الصحي 
 3,015، لعدد حوالي يعولون

 .ا  مشترك

مصادر 
الصندوق 
 الداخلية

 $ 9,000 يوم 90 دوالر

 يوم 120
15,000 

 لاير

 االثنين

25/07/2022 
 ص 11:00

تأمين صحي على العاملين :  Bالخيار 
ية بآلفقط )إدارة النفقات  من يعولونو

ئوية من وليس كنسبة م المبلغ المقطوع
 (المصاريف اإلجمالي

 $ 2,500 يوم 90 دوالر

 

 ثائق المناقصة. وذلك وفقاً لوالموضح أعاله لخدمة التامين الصحي عن طريق المناقصة  ماتهعطاء ن تقديمليالمؤهمقدمي الخدمات وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية األخوة 

، 15485ص.ب. الجمهورية اليمنية، -ءصنعا –قرب الجهاز المركزي للرقابة  -فج عطان -الرئيسيالمقر  –للتنمية الصندوق االجتماعي  لحصول على وثائق المناقصة من مقرا يمكن .1

 . أدناه الموضحةموضح أعاله وبحسب العناوين  حسب ما هو رسم ال يردسمي مقابل ات الدوام الروذلك خالل ساع، 8009800: ، الرقم المجاني للشكاوى449670، فاكس:449669:تفها

ر المق – االجتماعي للتنميةمقر الصندوق  لىإ المحدد أعاله لفتح المظاريفد يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصة، في أو قبل الموع .2

سب الموعد المحدد ح، 8009800: ، الرقم المجاني للشكاوى449670، فاكس:449669، هاتف:15485ص.ب. الجمهورية اليمنية، -ءصنعا –قرب الجهاز المركزي للرقابة  -طانع فج -الرئيسي

 م أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً.  وأي عطاء يقد ،المتقدمين أو مندوبيهممقدمي الخدمة بحضور  في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله ،أعاله

  .صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعولإحضار على المتقدم  .3

 . ساريتي المفعول الزكويةالتأمينية وصورة من البطاقة  إحضارعلى المتقدم  .4

 .عولشهادة مزاولة المهنة سارية المفصورة  إحضارعلى المتقدم  .5

 على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد.  .6

عطاء غير مصحوب بضمان وسيرفض أي ، ار من الخياراتكل خيالدفع قرين اله أو شيك مقبول صالح للمدة المذكورة أعلكل خيار، بالمبلغ المحدد أعاله عطاء ضمان بنكي غير مشروط يرفق مع ال .7

 المناقصة. 

 صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله.مدة  .8

  .وصورتين تقدم العطاءات من أصل .9

 بعملة مغايرة.وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمة  يقدم العطاء بالعملة المذكورة اعاله .10
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 .غيره من العطاءاتة غير ملزم بقبول أقل العطاءات أو لتنميالصندوق االجتماعي ل .12
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