
 
 

 
 .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  على حسابه الخاص أن يقوم بزيارة الموقع قبليجب على مقدم العطاء و .1

 .مسئولية عدم زيارته للموقع

) المقر صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  من ةيمكن الحصول على وثائق المناقص .2

/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  -صنعاء  – أمام الجامعة القديمة – الدائري – المؤقت(

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي  211110/51،فاكس :211112/51فون تل /  10351

مناقصة وبحسب العناوين الموضحة ال ينقر مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله

 .أدناه

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

 على العنوان التالي المناقصةه لفتح المظاريف قرين عالأ المناقصة، في أو قبل الموعد المحدد

 أمام الجامعة القديمة – الدائري –  ء) المقر المؤقت(صنعاالصندوق االجتماعي للتنمية فرع 

،فاكس 211112/51تلفون  /  10351/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  -صنعاء  –

:211110/51 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

أمام الجامعة  – الدائري –  ء) المقر المؤقت(صنعاالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  تفتح المظاريف في .1

،فاكس 211112/51تلفون  /  10351/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  -اء صنع – القديمة

في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله  مناقصةال المحددة أعاله قرين عدب الموحس، 211110/51:

عطاء يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى  بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم وأي

 .الا صاحبه مقفو

 المفعول.صورة من البطاقة الضريبية سارية  على المتقدم إرفاق .0

 على المتقدم إحضار صورة من شهادة تسجيل ضريبة المبيعات . .6

 سارية المفعول . على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الزكوية .2

 على المتقدم إحضار صورة من شهادة مزاولة المهنة . .8

 ة التأمينية .على المتقدم إحضار صورة من البطاق .1

 .القوانين السارية في البالد على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب .15

مدة المذكورة صالح لل المناقصةط )حسب ما هو محدد أعاله( قرين يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشرو .11

 .غير مصحوب بضمان المناقصة أو شيك مقبول الدفع وسيرفض أي عطاء المناقصةأعاله قرين 

 . إبتداءا من تاريخ فتح المظاريف .صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله مدة .12

 .مناقصة وسيتم استبعاد أي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرةال العطاء بالعملة المذكورة قرين يقدم .13

 غيره من العطاءات. رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو .11

 

تلفون  /  90351/ ص . ب :  الجمهورية اليمنية  -صنعاء  –أمام الجامعة القديمة  –الدائري  –  ) المقر المؤقت( صنعاءالصندوق االجتماعي للتنمية فرع  :يتتصال باآلإلستفسار بشأن بيع المظاريف الإل
 799110/59،فاكس :799112/59

 فرع صنعاء –من الصندوق االجتماعي للتنمية  إعالن مناقصة
 :على تمويل المشاريع التالية 9112(( لعام 95وافق 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(

8123-255  
 قرية - للبنات الثانوية األساسية خولة مدرسة 

 بني مديرية - مالك عيال عزلة - الهجرة
 صنعاء محافظة - حشيش

 مكتبة+  مخزن+   ادارة غرفة+   فصول 1 انشاء
 خزان+  حمامات 6+   معمل+  مدرسين غرفة+ 

 ( ثالثة أدوار)  سور+  مياه حصاد

المنحة الهولندية 

لدعم تعليم الفتاه 

 ومحو األمية رقم

SAA01/26489 

18554 

 ألعمال عقد احضار

 قيمته التقل مماثلة

 الف 255 عن

 خالل نفذ دوالر

 سنوات العشر

 األخيرة الماضية

دوالر  

 1555 125 15 10555 أمريكي
     2516/ 1/ 15األحد 

 صباحا ا  11:55



 


