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١٤.يجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص ان يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطاءه ويتحمل مسؤولية عدم زيارته للموقع

٨.يرفق مع العطاء ضمان بنكي غير مشروط أو شيك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد أعاله صالح للمدة المذكورة أعاله  ابتداء من تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة.

www.sfd-yemen.org أو في الموقع االليكتروني للصندوق االجتماعي للتنمية ، (aljubihi2020@gmail.com) ١٣.  يمكن االطالع على االعالن في الموقع االليكتروني للمجلس المحلي للمديرية 

٥. على المتقدم احضار صورة من شهادة تسجيل ضربية المبيعات .

٧.على المتقدم احضار صورة من شهادة مزاولة المهنة سارية المفعول.

مدة صالحية 
ضمان العطاء 

(أيام)

 1600دوالر
أم 

10000

 منحة االتحاد االور ع االمم 
ة  ة االجتماع وع  الحما المتحدة لم

من  ع  ز صمود المجتمعات  ال لتع
ع تعز -  ة -ف الصندوق االجتما للتنم
ز القدرة  وع التمك المجتم وتع م

ة  ع الصمود ضمن برنامج الحما
ل ح -تعز ة - ج االجتماع

س : ٢٩-١٠-٢٠٢٠  الخم
الساعة : ١١:٣٠ ص

120 90
الدوالر 
األم 

ة  نفس المجال خالل الع  خ
ة السنوات الماض

الرسوم 
(باللایر)

موعد فتح المظاريف 
(الساعة/التاريخ)

ل ح - محافظة تعز ) ة ج مدي ( إعالن مناقصة عامة من المجلس المح 

 ٩.مدة صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله. 

اسم المناقصة

وعليه يدعو االمجلس المحلي بمديرية جبل حبشي - تعز المقاولين المؤهلين والذين سبق وأن عملوا في نفس المجال تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة . 

قيمة الضمان 
(بالدوالر)

ل ح -  ق المفرق  - المنعم - ج ل جزء من ط ذ مناقصة إعادة تأ شأن تنف ل ح - تعز عن رغبته  إنزال المناقصة العامة رقم (١)  لعام ٢٠٢٠ م  ة ج مدي علن المجلس المح 
ة تعز  والممول ع الصندوق االجتما للتنم

٢. يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوب عليه اسم ورقم المناقصة في أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي : مقر السلطة المحلية  بمديرية جبل حبشي - تعز - مفرق جبل حبشي -منسق المشروع (أ/ محمد أحمد عبدهللا 
محمد)

الخبرات المطلوبة
عملة 
العطاء

مصدر التمويل

٣. تفتح المظاريف في (مقر المجلس المحلي للمديرية بمفرق جبل حبشي - تعز  حسب الموعد المحدد اعاله في نفس الساعة واليوم المذكورين اعاله بحضور المقاولين المتقدميين او مندوبيهم.وأي عطاء يقدم أويصل بعد هذا الموعد سيرفض ويعاد الي صاحبة مقفوال.

رقم 
المناقصة

٤.على المتقدم إرفاق صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائق.

مدة صالحية 
العطاء (أيام)

١. يمكن الحصول على وثائق المناقصة من سكرتارية المجلس المحلي بمديرية جبل حبشي - تعز ( منسق المشروع (٧٧٤٣٥٧٠٣٦) (٧١٧٢٥٠٨٤٠)  أو من  الصندوق االجتماعي للتنمية - فرع تعز - شارع جمال - االضربة العليا  تلفون: ( ٠٤٢٦٥١٧٢)  فاكس: 
(٠٤٢٦٥٧٤٥) حسب  الموعد المحدد أعالة خالل اوقات الدوام الرسمي

٦. على المتقدم احضار صورة من البطاقة التامينية واللبطاقة الزكوية ساريتي المفعول.

 ١٠. يقدم العطاء من اصل وصورتين

١٢.رب العمل غير ملزم بقبول اقل عطاء أو غيره من العطاءات  ١١. يقدم العطاء بالعملة المذكورة اعاله وسيتم استبعاد اي عطاء يتم تقديمه بعمله مغايره. 

   لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باآلتي: المجلس المحلي بديرية جبل حبشي - تعز (منسق المشروع : ٧٧٤٣٥٧٠٣٦- ٧١٧٢٥٠٨٤٠ ) ،  الصندوق االجتماعي للتنمية - فرع تعز (ضابط التعدقات -  سيار : ٧٧٧٢٢٥٢١٩ ) تلفون (٠٤٢٦٥١٧٢)  فاكس 
(٠٤٢٦٥٧٤٥) الرقم المجاني للشكاوى واالقتراحات ٨٠٠٩٨٠٠


