
 

 )التابعة للصندوق االجتماعي للتنمية( SMEPS ( من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغر 1/2022ة رقم )مناقص 
 

 مكونات المناقصة  اسم المشروع  رقم المناقصة 
 مصدر 
 التمويل 

رسوم  
وثائق  

المناقصة  
 )لاير(

عملة  
تقديم 
 العطاء 

صالحية  
العطاء  
 )أيام(

الضمان  
 االبتدائي
 )دوالر(

صالحية  
الضمان  
االبتدائي 

 )أيام(

 موعد فتح المظاريف 

(1/2022 ) Opex-Overhead 

الصحي على العاملين والزوجات  التأمين  

  535لعدد ألوالد والبنات واآلباء واألمهات واألزواج وا

 مشترك

 

تمويل  
 داخلي 

7000 
دوالر  
 أمريكي

90 2500  $ 120 

 ثالثاء ال       يوم:
 22/2/2022  الموافق: 
 صباحا   11:00    الساعة: 

 ) الحادية عشر صباحا  ( 

 وفقا  لآلتي: أعاله  ةالموضح للمناقصةلتقديم عطاءاتهم  الشركات المؤهلة في المجاالت المذكورة أعاله تدعو وكالة تنمية المنشآت الصغيرة واألصغرعليه و
 : من المناقصةيمكن الحصول على وثائق  .1

 
 
 
 
 

 .مقابل رسم ال يرد حسب ماهو موضح أعاله عصراً  3صباحاً حتى الساعة  8من الساعة  وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي
 يُسلم العطاء في مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر مكتوٌب عليه اسم المشروع، رقم المناقصة، مكونات المناقصة في أو قبل الموعد المحدد أعاله لفتح المظاريف على العنوان التالي:  

فج عطان -المقر الرئيسي– ة المنشآت الصغيرة واألصغروكالة تنمي  

الجمهورية اليمنية  –صنعاء  – خلف ميزان الحميري  

158-114-162الرقم الداخلي  01412018: فاكس، 01415583: هاتف  
حسآ  الموعد المحدد  بحضآور    .صآنااء/الجمهورية اليمنية  /خلف ميزان الحميري  –فج عطان    ( /الرئيسآية  )قاعة االجتماعات  ولالدور األ  /وكالة تنمية المنشآآت الصآغيرة واألصآغرتفتح المظاريف في مقر   .2

 يقدم أو يصل باد هذا الموعد سوف يااد إلى صاحبه مقفوال . الموردين المتقدمين أو مندوبيهم وأي عطاء

 .المفاول وإحضار سند شراء الوثائقعلى المتقدم احضار صورة من البطاقة الضريبية سارية  .3
 المبياات سارية المفاول.  ضريبةعلى المتقدم احضار صورة من شهادة تسجيل  .4
 على المتقدم احضار صورة من البطاقة التأمينية والبطاقة الزكوية ساريتي المفاول.  .5
 ة مزاولة المهنة سارية المفاول.على المتقدم احضار صورة شهاد .6
 على المتقدم االلتزام بدفع الضرائ  بحس  القوانين السارية في البالد.  .7
وسيرفض اي عطاء غير ابتداء من تاريخ فتح المظاريف ترة المذكورة اعاله يرفق مع الاطاء ضمان بنكي غير مشروط او شيك مقبول الدفع بالمبلغ المحدد اعاله صالح للف .8

 ضمان المناقصة. مصحو  ب
 مدة صالحية الاطاء حس  ما هو محدد أعاله.   .9

 يقدم الاطاء بالاملة المذكورة اعاله، وسيتم استبااد اي عطاء يتم تقديمة باملة مغايرة.  .10
 أو أي عطاء غيره.  اتاءالاطبقبول أقل  ه غير ملزم الوكالة .11

 :  باالتي االتصال وثائق المناقصة بيع بشأن لالستفسار
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