
 
 وفقاً لوثائق المناقصات.وذلك المشاريع المذكورة أعاله  إلنشاء وإنجاز وصيانةذين سبق وأن عملوا في نفس المجال تقديم عطاءاتهم عن طريق المناقصة ن والي للتنمية المقاولين المؤهليوعليه يدعو الصندوق االجتماع

فرع صنعاء شارع حدة  / جولة الرويشان /  -دوق االجتماعي للتنمية صنالمن مقر  اتيمكن الحصول على وثائق المناقص .1

، الرقم المجاني  513803فاكس :/513805،هاتف:  15309ورية اليمنية /ص.ب :الجمه -صنعاء -خلف مول العرب 

عناوين وبحسب ال وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي مقابل رسم ال يرد حسب ما هو موضح أعاله   8009800للشكاوي 

                                    الموضحه ادناه. 

شمع األحمر مكتوب عليه اسم المشروع و رقم المناقصة، في أو قبل الموعد المحدد يسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بال .2

جولة الرويشان / خلف  /ارع حدة فرع صنعاء ش -أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي: الصندوق االجتماعي للتنمية 

، الرقم المجاني للشكاوي  513803فاكس :/513805،هاتف:  15309الجمهورية اليمنية /ص.ب : -صنعاء -مول العرب 

8009800  

 -جولة الرويشان / خلف مول العرب  /فرع صنعاء شارع حدة  -الصندوق االجتماعي للتنمية  تفتح المظاريف في مقر .3

 8009800، الرقم المجاني للشكاوي  513803فاكس :/513805،هاتف:  15309/ص.ب : ورية اليمنيةالجمه -صنعاء

عاله في نفس الساعة واليوم المذكورين أعاله بحضور المقاولين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء حسب المواعيد المحددة أ

  يقدم أو يصل بعد هذا الموعد سيرفض وسوف يعاد إلى صاحبه مقفوالً.

 ق.م إحضار صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول وإحضار سند شراء الوثائعلى المتقد .4
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ابتداء من قرين كل مشروع أعاله بالمبلغ المحدد أعاله صالح للفترة المذكورة أو شيك مقبول الدفع مان بنكي غير مشروط فق مع العطاء ضير .9

 تاريخ فتح المظاريف وسيرفض أي عطاء غير مصحوب بضمان المناقصة.

 المناقصة.ب الصيغة المحددة في وثيقة على المقاول احضار نموذج التعهد موقع ومختوم بحس .10

 صالحية العطاء حسب ما هو محدد أعاله.مدة  .11

 ستبعاد إي عطاء يتم تقديمه بعملة مغايرة.أعاله ، وسيتم إ ةيقدم العطاء بالعملة المذكور .12

 رب العمل غير ملزم بقبول أقل عطاء أو غيره من العطاءات. .13

 .yemen.org-www.sfdمية  وني للصندوق االجتماعي للتنيمكن االطالع على االعالن في الموقع االلكتر .14

 خاص أن يقوم بزيارة الموقع قبل تقديم عطائه ويتحمل مسئولية عدم زيارته للموقع.على مقدم العطاء وعلى حسابه ال .15

 لالستفسار بشأن بيع المظاريف االتصال باألتي:   

 15309الجمهورية اليمنية /ص.ب : -صنعاء -ة الرويشان / خلف مول العرب جول /شارع حدة فرع صنعاء  -تماعي للتنمية الصندوق االج 

 8009800الرقم المجاني للشكاوي ،513803فاكس :/513805،هاتف: 

 

 

 فرع صنعاء –من الصندوق االجتماعي للتنمية  اتإعالن مناقص
 :التالي اريععلى تمويل المش 1997لعام  (10)تنمية المنشأ بموجب القانون رقم وافق الصندوق االجتماعي لل

 المطلوبة الخبرات التمويل مصدر المناقصة مكونات المشروع اسم المناقصة رقم
  عملة

 العطاء
  الرسوم
 باللاير

ة دم
 صالحية
العطاء 

 )ايام(

صالحية 
 ضمان
 العطاء

 )ايام(

  قيمة
 الضمان
 )دوالر(

 موعد فتح المظاريف
 )الساعة/التاريخ(

200-8623 
شبكة الصرف الصحي المربع 

 الغربي لحارة السالم/شعوب/األمانة
 تنفيذ شبكة صرف صحي مع الملحقات

منحة الحكومة االلمانية/ 

KFW  لبرنامج المياه

             يصحوالصرف ال

2-201867688 

 اليورو
4000 90 120 1600 

 الثالثاءيوم 
20/10/2020 

 صباحاً  10:00

200-8625 
رصف وتحسين عدد من شوارع حي 

 االمانة -الكهرباء / التحرير 

 تنفيذ أعمال الرصف
 بالحجر الشبامي

منحة البنك الدولي االضافية 

عن طريق  والطارئة 4رقم 

برنامج االمم المتحدة 
 00106771-االنمائي

100

70

 

 دوالر

 امريكي
7000 90 120 3500 

 األربعاءيوم 
28/10/2020 

 صباحاً  10:00

200-8624 
التدخالت المتنوعة لدعم النازحين 

 -والمتضررين في منطقة الخفجي
 االمانة -السبعين

 تنفيذ أعمال الرصف
 بالحجر الشبامي

منحة البنك الدولي االضافية 

ئة عن طريق روالطا 4رقم 

برنامج االمم المتحدة 
 00106771-ياالنمائ

100

70

 دوالر

 امريكي
7000 90 120 3500 

 األربعاءيوم 
28/10/2020 

 ظهراً  12:00

200-8626 
 -رصف شارع  هائل سعيد  استكمال

 صنعاء / المرحلة الثانية -االمانه 
 تنفيذ أعمال الرصف

 ميالشبا بالحجر

منحة الحكومة البريطانية 
المرحلة  -للحماية االجتماعية 

 300527-االولى

200

70
الجنية 

 7000 120 90 15000 ينيلاالستر
 الخميسيوم 

29/10/2020 
 صباحاً  11:00

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

