
 

 

 

 

 

 

 وافق الصندوق االجتماعي للتنمية

 : م على تمويل المشاريع التالية1997لعام  10) ) المنشأ بموجب القانون رقم
 

 عملة مصدر التمويل مكونات المناقصة اسم المشروع رقم المناقصة
 العطاء

 الرسوم
 بالريال

 مدة
 صالحية
 العطاء
 باأليام

 صالحية
 ضمان
 العطاء
 باأليام

 قيمة
 الضمان

موعد فتح المظاريف 
 (التاريخ/الساعة)

900-12422 
 خزان تجمعي لقرية 

  - جبل معود - المالح
 بإ -ب إريف 

  يانشاء خزان تجمع
  + 3م740 سعة 

 منهل مياه + تمديدات
 احواض شرب + 

 الحيوانات 

 الحكومةمنحة 
  2الهولندية

 لمشاريع 
  المياه والبيئة
 في تسع 
 محافظات

 الدوالر 
 ياألمريك

4,000 90 120 
USD 

 1,600 

 

 

 الثالثاء

2016/01/24 

 صباحا 11:00

 
 

تقديم عطاءاتهم عن  لتنفيذ المشروع والذين سبق وأن عملوا في نفس المجال المؤهلين المقاوليناالخوة وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية 
 .ةوفقا لوثائق المناقصوذلك  أعاله المذكور إلنشاء وإنجاز وصيانة المشروعطريق المناقصة 

على امتداد  –مايو  22شارع  –الظهار  – إب –إب فرع من مقر الصندوق االجتماعي للتنمية  ةيمكن الحصول على وثائق المناقص  -1

وذلك خالل ساعات  04/400034  :، فاكس 04/413983 – 04/400035 :، تلفون ( الدائري)بنك التسليف التعاوني والزراعي 

 .وبحسب العناوين الموضحة ادناه مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله الدوام الرسمي

يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع االحمر مكتوب عليه اسم المشروع ورقم المناقصة ، في أو قبل الموعد المحدد أعاله   -2

 –مايو  22شارع  –الظهار  – إب –إب نمية فرع الصندوق االجتماعي للت: على العنوان التالي قرين كل مشروع  لفتح المظاريف

 .04/400034 : ، فاكس 04/413983 – 04/400035: ، تلفون ( الدائري)على امتداد بنك التسليف التعاوني والزراعي 

على امتداد بنك التسليف  –مايو  22شارع  –الظهار  – إب –إب الصندوق االجتماعي للتنمية فرع  تفتح المظاريف في مقر  -3

في   المحدد أعاله ديعاحسب المو 04/400034 : ، فاكس 04/413983 – 04/400035: ، تلفون ( الدائري)لتعاوني والزراعي ا

المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض  المقاولينأعاله بحضور  يننفس الساعة واليوم المذكور
 .وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوال

          .على المتقدم احضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائق  -4

 .على المتقدم احضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعات  -5

 .المفعول ةالزكوية ساريالبطاقة على المتقدم احضار صورة من البطاقة التأمينية و  -6

 .ولة المهنة سارية المفعولاحضار صورة شهادة مزاعلى المتقدم   -7

 .على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانين السارية في البالد  -8

أو شيك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعاله صالح للفترة صالح للمدة المذكورة أعاله يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط  -9
 .بضمان المناقصةض أي عطاء غير مصحوب ابتداء من تاريخ فتح المظاريف وسيرف المذكورة أعاله

 .هو محدد أعاله مدة صالحية العطاء حسب ما  -11

 .ه، وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمه بعملة مغاير قدم العطاء بالعملة المذكورة أعالهي  -11

 .رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو غيره من العطاءات  -12

 لكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية ع االقيمكن االطالع على االعالن في المو  -13

      yemen.org/ar/content/31/183-http://sfd.sfd 

 .يجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدم زيارته للموقع -14

 :تفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باالتيلالس

، ( الدائري)على امتداد بنك التسليف التعاوني والزراعي  –مايو  22شارع  –الظهار  –إب  –الصندوق االجتماعي للتنمية فرع إب 

 .04/400034 : ، فاكس 04/413983 – 04/400035: تلفون 

 فرع اب–ة ينممن الصندوق االجتماعي للتاعالن مناقصة 
 

http://sfd.sfd-yemen.org/ar/content/31/183

