
  فرع عمران -جتماعي للتنمية مناقصات من الصندوق اال
  على تمويل المشاريع التالية: 1997)) لعام 10جتماعي للتنمية المنشأ بموجب القانون رقم ((وافق الصندوق اإل

عملة  الخبرات المطلوبة  مصدر التمویل ونات المناقصة اسم المشروع رقم المناقصة
 العطاء

الرسوم 
 بالریال

  صالحیةمدة 
العطاء 
 (أیــــام)

صالحیة 
ضمان العطاء 

 (أیــــام)

قیمة 
الضمان  

 (دوالر)

  موعد فتح المظاریف
 (الساعة/التاریخ)

910- 12396  
حصاد میاه األمطار خزاني إستكمال 

 -لقریتي الظرفة و بیت حسن عبده 
 –السود  مدیریة –بني جیش االعلى 

عمرانمحافظة   

تنفیذ خزاني  ستكمالإ
حصاد میاه بسعة 

3م 2100اجمالیة   
منحة الحكومة البریطانیة 

 للمرحلة الرابعة
مماثلة  ألعمالخبرات 

خالل  نفذھا المقاول
 العشر السنوات الماضیة

الجنیة 
 USD 120 90 5000 االسترلیني

2,500 

  الثالثاء
2017/07/25 
  ظھراً 11:00

910- 12377  
ة للمرة االولى)(إعاد  

 -نشاء خزان حصاد میاه في الغمره إ
صعدهمحافظة  –قطابر  -آل ثابت   

ستكمال تنفیذ خزان إ
3م 1800سعة   

منحة الحكومة البریطانیة 
 للمرحلة الرابعة

مماثلة  ألعمالخبرات 
خالل  نفذھا المقاول

 العشر السنوات الماضیة
الجنیة 

 USD 120 90 7000 االسترلیني

3,500 

  الثالثاء
2017/07/25  

  ظھراً 11:30 

910- 12397  -الغربي  -ستكمال حاجز میاه كدنة إ 
محافظة عمران –القفلة  مدیریة  

ستكمال حاجز میاه إ
3م 79000سعة   

منحة الحكومة البریطانیة 
 للمرحلة الرابعة

ي خبرات ألعمال أ
 إنشائیة نفذھا المقاول
خالل العشر السنوات 

 الماضیة

الجنیة 
 USD 120 90 3000 االسترلیني

900 

  الثالثاء
2017/07/25 

  ظھراً 12:00
ً لوثائق ال وذلك أعاله المذكورة المشاريع وصيانة وإنجاز إلنشاء المناقصة طريق عن عطاءاتهم تقديم المجال نفس في عملوا وأن سبق والذين المؤهلين المقاولين للتنمية االجتماعي الصندوق يدعو وعليه مناقصاتوفقا  

  601982/07 فاكس 601888/07: ناليمنية، تلفوالجمهورية -الصندوق االجتماعي للتنمية فرع عمران طريق صنعاء مقابل بنك سبأ اإلسالمي، عمران بــــ  االتصال:لالستفسار بشأن بيع المظاريف 

  ارتھ للموقع.وعلى حسابھ الخاص أن یقوم بزیارة الموقع قبل تقدیم عطائھ ویتحمل مسئولیة عدم زییجب على مقدم العطاء  . 1
بأ سیمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع عمران طریق صنعاء مقابل بنك  . 2

ي أو من مقر الصندوق االجتماع، 601982/07 :س، فاك601888/07 :الجمھوریة الیمنیة تلفون -اإلسالمي، عمران
 449669/01الجمھوریة الیمنیة، ھاتف:  -صنعاء -قرب الجھاز المركزي للرقابة  -فج عطان  العامة،للتنمیة اإلدارة 

صة وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال یرد حسب ما ھو موضح أعاله قرین كل مناق 449670/01فاكس: 
 ة أدناه.وبحسب العناوین الموضح

لموعد في أو قبل ا ورقم المناقصة،یسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب علیھ اسم المشروع  . 3
طریق  عمران.الصندوق االجتماعي للتنمیة فرع  التالي:المحدد أعاله لفتح المظاریف قرین كل مشروع على العنوان 

 .601982/07، فاكس:601888/07 تلفون: الیمنیة،الجمھوریة  - اإلسالمي، عمرانصنعاء مقابل بنك سبأ 
 - ن،عمرا االسالمي سبأ بنك مقابل صنعاء طریق عمران. فرع للتنمیة االجتماعي الصندوق مقر في المظاریف تفتح . 4

 ةمناقص كل قرین أعاله المحددة المواعید حسب:  601982/07: فاكس ، 601888/07: تلفون ، الیمنیة الجمھوریة
 الموعد ھذا عدب یصل أو یقدم عطاء وأي مندوبیھم أو المتقدمین المقاولین بحضور أعاله المذكورین والساعة الیوم نفس في

 .مكفوال صاحبھ إلى یعاد وسوف سیرفض

 على المتقدم إرفاق صورة من البطاقة الضریبیة ساریة المفعول. .5
 .المبیعات ضریبةصورة من شھادة تسجیل  إحضارعلى المتقدم  .6
 ساریتي المفعول.یة الزكوالتأمینیة وصورة من البطاقة  إحضارعلى المتقدم  .7
 إحضار صورة شھادة مزاولة المھنة ساریة المفعول. .8
 .على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب القوانین الساریة في البالد .9

ه قرین كل للفترة المذكورة أعال ه صالحیرفق مع العطاء ضمان بنكي غیر مشروط أو شیك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعال .10
 .المناقصةغیر مصحوب بضمان  من تاریخ فتح المظاریف وسیرفض أي عطاء إبتداءً مشروع 

ً من تاریخ فتح المظاریف مدة صالحیة العطاء حسب ما ھو محدد أعاله .11  .إبتداء
 استبعاده. سیتم مغایرة بعملة یقدم عطاء وأي أعاله، المذكورة بنفس العملةالعطاء  یجب تقدیم .12
 .العطاءاترب العمل غیر ملزم بقبول أقل عطاء أو غیره من  . 13
 yemen.org-www.sfd للتنميةكتروني للصندوق االجتماعي طالع على االعالن في الموقع االليمكن اال . 14


