
 

 

 

 

 

 وافق الصندوق االجتماعي للتنمية

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

 الخبرات المطلوبة مصدر التمويل مكونات المناقصة اسم المشروع رقم المناقصة
 عملة

 العطاء

 الرسوم

 بالريال

 مدة
 صالحية
 العطاء
 باأليام

 صالحية
 ضمان
 العطاء

 يامباأل

 قيمة

 الضمان

 موعد فتح

المظاريف 
 (التاريخ/الساعة)

300-12500 

 إعادة للمرة)
 (األولى

 بناء مركز العند
 للتعليم المجتمعي

 مديرية تبن
 محافظة لحج

 + فصول 3بناء 

 سور+  حمامات 3
 +مخزن + إدارة + 

 المبنى دور)سقيفة 
 (واحد
 

 قرض ومنحة
االسالمي  البنك

 لمشروع
 يةالقرائالمعرفة 

والمهنية 
 الفقر لمكافحة

 خبرة سابقة في
 المجال وأن نفس
 مستمرا في يكون

 المقاوالت أعمال
 العشر خالل

 السابقة السنوات

 الدوالر
 األمريكي

5,000 90 120 
USD 

2,500 
 

 االحد

2017/01/15 

 صباحا 11:00

 
 

تقديم  لتنفيذ المشروع والذين سبق وأن عملوا في نفس المجال المؤهلين المقاوليناالخوة وعليه يدعو الصندوق االجتماعي للتنمية 
 .ةوذلك وفقا لوثائق المناقص أعاله المذكور إلنشاء وإنجاز وصيانة المشروعاءاتهم عن طريق المناقصة عط

 –الدور السابع ( هائل سعيد)الصندوق االجتماعي للتنمية فرع عدن ، عمارة الشرق من مقر  ةيمكن الحصول على وثائق المناقص  -1

وذلك  02/244105:، فاكس 7-02/244106: فون، المعال تل 80291:ب.الجمهورية اليمنية ، ص –عدن  –جولة العقبة ، المعال 

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

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

الدور ( هائل سعيد)الصندوق االجتماعي للتنمية فرع عدن ، عمارة الشرق : على العنوان التالي قرين كل مشروع  مظاريفلفتح ال

،  7-02/244106: ، المعال تلفون 80291:ب.الجمهورية اليمنية ، ص –عدن  –جولة العقبة ، المعال  –السابع 

 .02/244105:فاكس

 –جولة العقبة ، المعال  –الدور السابع ( هائل سعيد)تماعي للتنمية فرع عدن ، عمارة الشرق الصندوق االج تفتح المظاريف في مقر  -3

  المحدد أعاله ديعاحسب المو 02/244105:، فاكس 7-02/244106: ، المعال تلفون 80291:ب.الجمهورية اليمنية ، ص –عدن 

المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض  المقاولينأعاله بحضور  ينفي نفس 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 ار صورة من البطاقة التأمينية وعلى المتقدم احض  -6

 .احضار صورة شهادة مزاولة المهنة سارية المفعولعلى المتقدم   -7

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

مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعاله صالح للفترة أو شيك  صالح للمدة المذكورة أعاله يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط -9

 .بضمان المناقصةابتداء من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب  المذكورة أعاله

 .هو محدد أعاله مدة صالحية العطاء حسب ما  -11

 . يقدم العطاء بالعملة المذكورة أعاله ، وسيتم إستبعاد أي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة  -11

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

 .www.sfd-yemen.orgع االلكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية قيمكن االطالع على االعالن في المو  -13

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

 :لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باالتي

الجمهورية اليمنية ،  –عدن  –جولة العقبة ، المعال  –الدور السابع ( هائل سعيد)الصندوق االجتماعي للتنمية فرع عدن ، عمارة الشرق 

 .02/244105:، فاكس 7-02/244106: ، المعال تلفون 80291:ب.ص

 من الصندوق االجتماعي للتنمية مناقصةإعالن 
 

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

