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تعلن مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية -  ميناء عدن عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )11( لعام 2021م- واخلاصة بســفلتة ســاحة مبنى املركز الرئيســي ملؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية - ميناء 
عدن.

والتي يتم متويلها من املصدر : الذاتي.
فعلى الراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم اخلطية خالل أوقات الدوام الرسمي إلى العنوان التالي:

مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( - املركز الرئيسي - بجانب فندق الهالل - م/ التواهي - محافظة عدن/ اإلدارة العامة للمخازن واملشتريات واملناقصات – مدير إدارة املناقصات. 
تلفون: 200168-02-00967 + تلفاكس: 00967-02-201541 +

لشراء واستالم وثائق املناقصة نظير مبلغ وقدره ) 20,000 ( ريال ميني ال يرد.
آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم: اخلميس املوافق 2021/4/29م.

 ويقدم العطاء من أصل ونسختني يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إلى عنوان املؤسسة احملدد أعاله ومكتوب عليه اسم اجلهة واملشروع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
1- ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل لإللغاء بنفس منوذج الصيغة احملددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع وقدره ) 790 دوالر أمريكي ( صالح ملدة ) 120 يوما( من تاريخ فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع 

صادر من بنك معتمد من قبل البنك املركزي اليمني.
2- صورة من شهادة الضريبة على املبيعات + البطاقة الضريبية سارية املفعول.

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

 5- صورة من السجل التجاري ساري املفعول.
6-  شهادة التسجيل والتصنيف على املبيعات.

7-  االلتزام بتوفير بطائق غير منتهية.
تستثنى الشركات األجنبية من تقدمي الشهادات والبطاقات املشار إليها آنًفا ويكتفي بتقدمي الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الشركات.

فترة سريان العطاء ) 90 ( يوًما اعتباًرا من يوم فتح املظاريف.
يجب تقدمي العطاءات إلى مدير إدارة املناقصات.

آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة ) 11:00 صباحًا ( من يوم: االثنني املوافق 2021/5/٣م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إلى أصحابها.
سيتم فتح املظاريف مبقر املؤسسة )يف القاعة الكبرى للتسويق واإلعالم بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم(.

ميكن للراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة واالطالع على وثائق املناقصة قبل شــرائها خالل أوقات الدوام الرســمي للفترة املســموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة ) 26 ( يوما من تاريخ نشر أول إعالن أو عن طريق 
)www.portofaden.net( :زيارة موقعنا اإللكتروني

تعلن هيئة املنطقة احلرة عدن لكافة اجلهات الرســمية وغير الرسمية مبوجب قرار مجلس الوزراء 
 وهي )بئر أحمد - الفارسي - املطار املستقبلي(. وعليه مينع منًعا باًتا التعرض لها 

,
رقم )65( لسنة 9٣م

والتصرف فيها مطلًقا ونهائًيا، ونهيب بعدم التعامل مع ما يســمى اجلمعيات الســكنية وكذلك املكاتب 
العقاريــة كونهــا غير قانونيــة وغير معترف بها يف املنطقــة احلرة عدن وذلــك يف اإلعالنات الصادرة 
يف بعــض الصحف ومواقع التواصل االجتماعي احملليــة غير قانوني ومخالف كون تلك األراضي تتبع 

املنطقة احلرة عدن وحتت إشرافها وإدارتها.
وعليــه: فــإن هيئة املنطقة احلرة حتذر اجلميــع بعدم التعامل مع تلك اجلمعيــات واملكاتب ومدعي 
امللكيــة واعتبار أي تصرف يصــدر منها جتاه الغير ال غًيا وكأن لم يكن وســوف يتم مالحقتها قضائًيا 

أمام القضاء والنيابة العامة. 
حسن أحمد احليد
                                                رئيس هيئة املنطقة احلرة/ عدن

اإعالن مناق�سة رقم )11( لعام 2021م  واخلا�سة ب�سفلتة �ساحة مبنى املركز 
الرئي�سي ملوؤ�س�سة موانئ خليج عدن اليمنية - ميناء عدن )متويل ذاتي(

اإعــــــالن حتذيـــــري هــــام


