
 
 

 .المذكورة أعاله وذلك وفقاً لوثائق المناقصاتصٌانة تشغٌل ولتورٌد وتركٌب وعملوا فً نفس المجال تقدٌم عطاءاتهم عن طرٌق المناقصة  المؤهلٌن والذٌن سبق وأن وردٌنالم ٌدعو الصندوقوعلٌه 

تقدٌم عطائه وٌتحمل مسئولٌة  ٌجب على مقدم العطاء وعلى حسابه الخاص أن ٌقوم بزٌارة الموقع قبل .1

 .عدم زٌارته للموقع

 شارع حدة – صنعاءالصندوق االجتماعً للتنمٌة فرع  ٌمكن الحصول على وثائق المناقصات من مقر .2

تلفون  /  15309/ ص . ب :  الجمهورٌة الٌمنٌة  - صنعاء -خلف مول العرب  – لة الروٌشانجو –

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمً مقابل رسم ال ٌرد حسب ما  513803/01،فاكس :513821/01

 .قرٌن كل مناقصة وبحسب العناوٌن الموضحة أدناه هو موضح أعاله

لشمع األحمر مكتوب علٌه اسم المشروع و رقم المناقصة، با ٌسلم العطاء فً مظروف مغلق ومختوم .3

الصندوق  أعاله لفتح المظارٌف قرٌن كل مشروع على العنوان التالً فً أو قبل الموعد المحدد

  -صنعاء  -خلف مول العرب  –جولة الروٌشان  –شارع حدة  – صنعاءاالجتماعً للتنمٌة فرع 

رقم  513803/01،فاكس :513821/01تلفون  /  15309/ ص . ب :  الجمهورٌة الٌمنٌة

 .       8009800/ الرقم المجانً  776160221الشكاوى الخاص بالفرع 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 -خلف مول العرب  –جولة الروٌشان  –شارع حدة  – صنعاءالصندوق االجتماعً للتنمٌة فرع  تفتح المظارٌف فً .4

حسب المواعٌد ، 513803/01،فاكس :513821/01تلفون  /  15309/ ص . ب :  الجمهورٌة الٌمنٌة  -صنعاء 

فً نفس الساعة والٌوم المذكورٌن أعاله بحضور المقاولٌن المتقدمٌن أو مندوبٌهم  صةالمحددة أعاله قرٌن كل مناق

 .عطاء ٌقدم أو ٌصل بعد هذا الموعد سٌرفض وسوف ٌعاد إلى صاحبه مقفوالا  وأي

 .وإحضار سند شراء الوثائق  المفعولصورة من البطاقة الضرٌبٌة سارٌة  حضارعلى المتقدم إ .5

 ن شهادة تسجٌل ضرٌبة المبٌعات .على المتقدم إحضار صورة م .6

 المفعول . سارٌتً والتأمٌنٌة على المتقدم إحضار صورة من البطاقة الزكوٌة .7

 على المتقدم إحضار صورة من شهادة مزاولة المهنة . .8

 .القوانٌن السارٌة فً البالد على المتقدم االلتزام بدفع الضرائب بحسب .9

مشروع صالح للمدة المذكورة أعاله  ما هو محدد أعاله( قرٌن كلٌرفق مع العطاء ضمان بنكً غٌر مشروط )حسب  .10

، و ٌبدأ سرٌانه من تارٌخ غٌر مصحوب بضمان المناقصة قرٌن كل مشروع أو شٌك مقبول الدفع وسٌرفض أي عطاء

  فتح المظارٌف.

 إبتداءا من تارٌخ فتح المظارٌف .مدة صالحٌة العطاء حسب ما هو محدد أعاله .11

 .ملة المذكورة قرٌن كل مناقصة وسٌتم استبعاد أي عطاء ٌتم تقدٌمه بعملة مغاٌرةٌقدم العطاء بالع .12

 غٌره من العطاءات. رب العمل غٌر ملزم بقبول أقل عطاء أو .13

 yemen.org-www.sfdاإلطالع على اإلعالن فً الموقع اإللكترونً للصندوق اإلجتماعً للتنمٌة ٌمكن  .14

 
،فاكس 013321/01تلفون  /  10301/ ص . ب :  الجمهورٌة الٌمنٌة  -صنعاء  -خلف مول العرب  –جولة الروٌشان  –شارع حدة  – صنعاءالصندوق االجتماعً للتنمٌة فرع  :تًباآل تصالإلستفسار بشأن بٌع المظارٌف الإل

 0119011/ الرقم المجانً  226761777رقم الشكاوى الخاص بالفرع  013303/01

 فرع صنعاء –إعالن مناقصات من الصندوق االجتماعً للتنمٌة 
 :على تموٌل المشارٌع التالٌة 1111(( لعام 10وافق الصندوق االجتماعً للتنمٌة المنشأ بموجب القانون رقم ))

 التموٌل مصدر المناقصة  مكونات أسم المشروع المناقصة رقم
  عملة

 العطاء
  الرسوم
 باللاير

مدة 
 صالحٌة

اء العط
 )اٌام(

صالحٌة 
 ضمان 
 العطاء

 )اٌام(

  قٌمة
 الضمان
 )دوالر(

 موعد فتح المظارٌف
 )الساعة/التارٌخ(

200-8582 
 التولٌدٌة الطواريء وتأثٌث تجهٌز استكمال
 اإلمانة - الجمهوري بالمستشفى الشاملة

أجهزة تخدٌر وتشغٌل وصٌانة  تورٌد وتركٌب
 وطاوالت عملٌات

 العربً الصندوق قرض

 فً للمساهمة نماءلإل

 الرابعة المرحلة تموٌل

 دوالر 
4000 90 120 1600 

 األحد 
   22/12/2019   

 صباحا 10:   00

200-8583 
 التولٌدٌة الطواريء وتأثٌث تجهٌز استكمال
 اإلمانة - الجمهوري بالمستشفى الشاملة

تورٌد وتركٌب وتشغٌل وصٌانة األجهزة الطبٌة 
 لى اإلستخدامالمتقدمة مع تدرٌب الكادر ع

 العربً الصندوق قرض

 فً للمساهمة لإلنماء

 الرابعة المرحلة تموٌل

 دوالر
3000 90 120 900 

 األحد 
   22/12/2019   

 صباحا 10:   30


