
 

 إعالن مناقصة
 

على تمویل المشروع االتي: 1997)) لعام 10وافق الصندوق االجتماعي للتنمیة المنشأ بموجب القانون رقم ((  
 

رقم 
عملة  الخبرات المطلوبة مصدر التمویل مكونات المناقصة اسم المشروع المناقصة

 العطاء
الرسوم 
 باللایر

مدة 
صالحیة 
العطاء 
 (أیام)

صالحیة 
ضمان العطاء 

 (أیام)
 قیمة الضمان

موعد فتح 
المظاریف 

 (الساعة/التاریخ)

600-
12350 

بناء واستكمال تجھیز الطوارئ 
التولیدیة الشاملة بمستشفى 

محافظة -مدیریة میفعة-عزان
 شبوه

استكمال االعمال المدنیة بمشروع 
رئ التولیدیة بمستشفى الطوا

محافظة  -عزان مدیریة میفعة
شبوه (اعمال التشطیبات+االعمال 

 +التكییف)ةالصحیة+الكھربائی

منحة الحكومة 
البریطانیة للمرحلة 

 الرابعة

الذین سبق وان نفذو خالل 
العشر األخیرة مشاریع  السنوات

مشابھة بقیمة ال تقل للعقد 
حد عن مائة وخمسون الف االو

 دوالر

الجنیھ 
 االسترلیني

15000 90 120 USD7,000  24/7/2016األحد 
 صباحا11:00

 

 نفس المجال تقدیموعلیھ یدعو الصندوق االجتماعي للتنمیة المقاولین المؤھلین والذین سبق وأن عملوا في 
 المناقصة.عطاءاتھم عن طریق المناقصة إلنشاء وإنجاز وصیانة المشروع المذكور أعاله وذلك وفقاً لوثائق 

 
مقابل المؤسسة العامة -فوةیمكن الحصول على وثائق المناقصة من مقر الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع المكال، .1

وذلك  05/372294فاكس :05/372297-05/372298تلفون  :50711المكال الجمھوریة الیمنیة،ص.ب -للكھرباء
 خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال یرد حسب ماھو موضح أعاله وبحسب العناوین الموضحة أدناه

 
 یسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب علیھ اسم المشروع و رقم المناقصة، في أو قبل .2

 مقابل–الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع المكال. فوه الموعد المحدد أعاله لفتح المظاریف على العنوان التالي:   
-05/372298:تلفون 50711الجمھوریة الیمنیة ، ص.ب-المكال -المؤسسة العامة للكھرباء

  05/372294:فاكس05/372297
 

 -المكال -مقابل المؤسسة العامة للكھرباء–تفتح المظاریف في مقر  الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع المكال. فوه  .3
 حسب المواعید  05/372294فاكس :05/372297-05/372298تلفون  :50711الجمھوریة الیمنیة ، ص.ب: 

 المقاولین المتقدمین أو مندوبیھم وأي عطاء یقدم أو یصلالمحددة أعاله في نفس الساعة والیوم المذكورین أعاله بحضور 
 بعد ھذا الموعد سیرفض وسوف یعاد إلى صاحبھ مقفوالً. 

 
 على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الضریبیة ساریة المفعول وإحضار سند شراء الوثائق  .4 
 
 على المتقدم احضار صورة من شھادة تسجیل ضربیة المبیعات. .5 
 
 . إحضار صورة شھادة مزاولة المھنة7المفعول   اتساریالتأمینیة و الزكویة  ئقعلى المتقدم احضار صورة من البطا .6 

 ساریة المفعول 
 

 

 
 على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانین الساریة في البالد .8
 
بالمبلغ المحدد أعاله   الدفع أعاله أو شیك مقبول.  یرفق مع العطاء ضمان بنكي غیر مشروط  صالح للمدة المذكورة 9

 أي عطاء غیر مصحوب بضمان المناقصة. صالح للفترة المذكورة أعاله ابتداًء من تاریخ فتح المظاریف وسیرفض 
 
 .  مدة صالحیة العطاء حسب ما ھو محدد أعاله10 
 

 م تقدیمھ بعملھ مغایرة.یقدم العطاء بالعملة المذكورة أعاله، وسیتم استبعاد أي عطاء یت11
  

 . رب العمل غیر ملزم بقبول أقل عطاء او غیره من العطاءات12
 

 www.sfd-yemen.org.یمكن االطالع على اإلعالن في الموقع االلكتروني للصندوق االجتماعي للتنمیة 13
 

 أن یقوم بزیارة الموقع قبل تقدیم عطائھ ویتحمل مسئولیة عدم زیارتھیجب على مقدم العطاء وعلى حسابھ الخاص 14
 للموقع

 
 -لالستفسار بشأن بیع المظاریف االتصال باالتي:

 50711 المكال الجمھوریة الیمنیة،ص.ب-مقابل المؤسسة العامة للكھرباء-فوة الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع المكال
 05/372294فاكس :05/372297-05/372298:تلفون 

 

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

