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Sunday - 21 feb 2021 - No: 1224 االحــــــــد  -  ٢١ فرباير  ٢٠٢١ م- املوافق   ٩ رجب    ١٤٤٢ هـ

رقم )9( لسنة 2021م بشأن عمل مظلة البوابة الشرقية لإلدارة العامة لألرصفة والساحات
تعلن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية - ميناء عدن عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )9( لسنة 2021م, لتنفيذ أعمال مظلة البوابة الشرقية لإلدارة العامة لألرصفة والساحات.

 والتي سيتم متويلها من املصدر )ذاتي(.
على الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم اخلطية خالل أوقات الدوام الرســمي إلى العنوان التالي: مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية – ميناء عدن – املركز الرئيســي – بجانب فندق الهالل – م/التواهي – 

محافظة عدن / اإلدارة العامة للمخازن واملشتريات واملناقصات – إدارة املناقصات - سكرتير جلنة املناقصات. 
تلفاكس : 021541-02-00967+ تلفون رقم : 00967-02-200168+

 لشراء واستالم وثائق املناقصة نظير مبلغ وقدره 20,000 ريال ميني ال يرد.
وآخر موعد لبيع الوثائق هو يوم )اخلميس( تاريخ: 2021/3/18م.

1- يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان املؤسسة احملددة أعاله مكتوب عليه اسم اجلهة واملشروع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
 ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل لإللغاء بنفس منوذج الصيغة احملددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع قدره )1,350 دوالر( صالح ملدة )90( يومًا من تاريخ فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع.

2-  صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول.
3- صورة من شهادة ضريبة املبيعات + البطاقة الضريبية سارية املفعول.

4-  صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.
5-  صورة من شهادة مزاولة املهنة.

6-  االلتزام بتوفير البطائق غير منتهية.
7 - فترة سريان العطاء )90( يومًا اعتبارًا من تاريخ فتح املظاريف.

تستثنى الشركات األجنبية من تقدمي الوثائق والشهادات املشار إليها آنفًا ويكتفي بتقدمي الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.
آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة )11:00 صباحًا( من يوم )االثنني( املوافق 2021/3/23م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة الى أصحابها.

سيتم فتح املظاريف مبقر املؤسسة )يف قاعة التسويق واإلعالم( بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
ميكن للراغبني يف املشــاركة يف هذه املناقصة االطالع على وثائق املناقصة قبل شــرائها خالل أوقات الدوام للفترة املســموح بها لبيع املناقصة ملدة )26( يومًا من نشــر أول إعالن أو عن طريق زيارة موقعنا اإللكتروني للمؤسســة: 
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