
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرع صنعاء –إعالن مناقصات من الصندوق االجتماعي للتنمية 
 :على تمويل المشاريع التالية 0991(( لعام 01وافق الصندوق االجتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ))

 المطلوبة الخبرات التمويل مصدر المناقصة  مكونات المشروع اسم المناقصة رقم
  عملة

 العطاء
  الرسوم
 باللاير

مدة 
 صالحية
العطاء 

 )ايام(

صالحية 
 ضمان 
 العطاء

 )ايام(

  قيمة
 الضمان
 )دوالر(

 موعد فتح المظاريف
 )الساعة/التاريخ(

200-8547 
 لمستشفى الطواريء و العيادات مبنى بناء
 ءصنعا - الخارجية الحيمة- منصور بني

بناء مبنى العيادات والطوارئ 
 للمستشفى

 عبر االوربي االتحاد منحة

  لمشروع المتحدة المما

 لتعزيز االجتماعية الحماية

 اليمن في المجتمعات صمود

خبرات سابقة 

 ألعمال مماثلة
 دوالر

5000 90 120 2500 
 االثنين

   17/6/2019     
 صباحا 11:   00

200-8548 
 62 لمستشفى الخارجية العيادات بناء
 صنعاء - مطر بني - متنة - الريفي سبتمبر

 الخارجية للمستشفى بناء العيادات

 عبر االوربي االتحاد منحة

  لمشروع المتحدة االمم

 لتعزيز االجتماعية الحماية

 اليمن في المجتمعات صمود

خبرات سابقة 

 مماثلة ألعمال
 دوالر

5000 90 120 2500 
 االثنين

   17/6/2019     
 صباحا 11:   30

200-8549 
 حي مناطق لبعض الصحي الصرف شبكة

 األمانة/  ذبحم/  الدقيق
 تنفيذ شبكة مجاري مع الملحقات

/ األلمانية الحكومة منحة

KFW  المياه لبرنامج 

 الصحي والصرف

 تنفيذ له سبق من

 بقيمة مشابه مشروع

 عن تقل العقد 

 دوالر ألف  051

 خالل أمريكي،

 السنوات العشر

 .األخيرة

 يورو 
15000 90 120 9000 

 االثنين
   17/6/2019     

 ظهرا   12:   00



 
 

 .المشاريع المذكورة أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصات عملوا في نفس المجال تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة إلنشاء وإنجاز وصيانة المقاولين المؤهلين والذين سبق وأن يدعو الصندوقوعليه 

 

تقديم عطائه ويتحمل مسئولية  لموقع قبليجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن يقوم بزيارة ا .0

 .عدم زيارته للموقع

 شارع حدة – صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  يمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر .6

تلفون  /  05311/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  - صنعاء -خلف مول العرب  – جولة الرويشان –

لك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما وذ 503313/10،فاكس :503360/10

 .قرين كل مناقصة وبحسب العناوين الموضحة أدناه هو موضح أعاله

بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصة،  يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم .3

الصندوق  أعاله لفتح المظاريف قرين كل مشروع على العنوان التالي في أو قبل الموعد المحدد

  -صنعاء  -خلف مول العرب  –جولة الرويشان  –شارع حدة  – صنعاءاالجتماعي للتنمية فرع 

رقم  503313/10،فاكس :503360/10تلفون  /  05311/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية

 .       3111311لمجاني / الرقم ا 222021660الشكاوى الخاص بالفرع 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 -خلف مول العرب  –جولة الرويشان  –شارع حدة  – صنعاءتنمية فرع الصندوق االجتماعي لل تفتح المظاريف في .4

حسب المواعيد ، 503313/10،فاكس :503360/10تلفون  /  05311/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  -صنعاء 

 في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم المحددة أعاله قرين كل مناقصة

 .عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوال   وأي

 .وإحضار سند شراء الوثائق  المفعولصورة من البطاقة الضريبية سارية  حضارعلى المتقدم إ .5

 على المتقدم إحضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعات . .2

 المفعول . ساريتي أمينيةوالت على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الزكوية .2

 على المتقدم إحضار صورة من شهادة مزاولة المهنة . .3

 .القوانين السارية في البالد على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب .1

مشروع صالح للمدة المذكورة أعاله  يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط )حسب ما هو محدد أعاله( قرين كل .01

، و يبدأ سريانه من تاريخ غير مصحوب بضمان المناقصة ك مقبول الدفع وسيرفض أي عطاءقرين كل مشروع أو شي

  فتح المظاريف.

 إبتداء  من تاريخ فتح المظاريف .مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله .00

 .يقدم العطاء بالعملة المذكورة قرين كل مناقصة وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة .06

 غيره من العطاءات. العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو رب .03

 yemen.org-www.sfdاإلطالع على اإلعالن في الموقع اإللكتروني للصندوق اإلجتماعي للتنمية يمكن  .04

 
،فاكس 003310/10تلفون  /  00319/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  -صنعاء  -مول العرب  خلف –جولة الرويشان  –شارع حدة  – صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  :تيتصال باآلإلستفسار بشأن بيع المظاريف الإل

 0119011/ الرقم المجاني  226761777رقم الشكاوى الخاص بالفرع  003313/10


