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�إعالن مناق�صة تاأهيل مقاولني وموردين
رقم )21/1( ل�صنة 2021م

يعلن مكتب صندوق النظافة وتحســن املدينة عدن عن رغبته يف إنزال مناقصة 

لتأهيل املوردين واملقاولن الراغبن يف االشرتاك باملناقصات الخاصة بصندوق النظافة 

وتحسن املدينة عدن، حيث عليهم إحضار الوثائق والبيانات التي تثبت مدى أهليتهم 

وقدرتهم الفنية واملالية لتنفيذ األعامل املطلوبة )تنفيذ أعامل، أعامل توريدات(.

ميكن للراغبن املشــاركة يف التأهيل االستفسار عن املناقصة خالل أوقات الدوام 

الرسمي إىل العنوان التايل:

مكتب صندوق النظافة وتحســن املدينة عدن – قسم املناقصات مبنى املجدلة – 

بجانب املجلس املحيل – خورمكرس

وعىل املقاولن واملوردين الراغبن املشاركة يف التأهيل تقديم الوثائق املطلوبة يف 

مظروف مغلق ومرفقًا به البيانات اآلتية:

1 -  صورة من التســجيالت للرتاخيص والتســجيالت املهنية سارية املفعول لعام 

2021م.

2 -  صورة من الخربة الســابقة يف تنفيذ عقــود )تنفيذ أعامل، توريدات( مؤيدة 

بوثائق وشهادات اإلنجاز.

 3 - تقديم صورة من شــهادة الجودة من الجهات الدولية املتخصصة املعرتف بها 

دوليًا.

4 -  إحضار األصول للمطابقة عند الطلب.

وآخر موعد الســتالم وثائق التأهيل املطلوبة هو الســاعة 11:00 صباحا من يوم 

االثنن املوافق 5 /7 /2021م.

وســيتم تســليم الوثائق مبكتب املدير العام التنفيذي لصندوق النظافة وتحسن 

املدينة م/عــدن, بحضور أصحاب املظاريف أو من ميثلهم بتفويض رســمي موقع 

ومختوم.

ميكن للراغبن املشــاركة يف هذه املناقصة االستفســار عن املناقصة وذلك خالل 

الدوام الرسمي لفرتة 25 يومًا من فرتة اإلعالن.

والتي سيتم متويلها من مصدر ذايت.

فعىل األخوة الراغبن الدخول يف هذه املناقصة التقدم إىل اإلدارة العامة للشؤون 

املالية يف املنطقة الحرة عدن ألخذ وثائق املناقصة بعد دفع رسوم املناقصة 20,000 

ريال ميني )ال ترد(.

آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم الخميس املوافق 1 /7 /2021م.

العنــوان: الهيئة العامة للمناطــق الحرة- املنطقة الحرة عــدن )املبنى اإلداري 

والخدمي( جولة كالتكس.

رشوط التقدم للمناقصة:

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشــمع األحمــر, ويف طيه الوثائق 

التالية:

1 -  ضامن بنيك ال يقل عن 2.5 % من قيمة العطاء.

2 -  البطاقة الرضيبية سارية املفعول.

3 -  البطاقة التأمينية سارية املفعول.

4 -  البطاقة الزكوية سارية املفعول.

5 -  شهادة مزاولة املهنة والسجل التجاري.

6 -  مدة رسيان العطاء ال تقل عن شهر من تاريخ فتح املظاريف.

 التقدم بعرض واحد.

وآخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة ) 11:00 صباحا ( من 

يوم االثنن املوافق 5 /7 /2021م, ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وفتح 

أول مظروف.

ـ سيتم فتح املظاريف مبكتب املنطقة الحرة – عدن )قاعة االجتامعات( بحضور 

أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

تعلن �ملنطقة �حلرة – عدن
عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )1( لعام 2021م واخلاصة بتوريد 

وتركيب وتشغيل مولد كهربائي بقدرة ) 516 ( كيلو وات

�إعالن مناق�صة �لأحذية رقم )1( لعام 2021م
مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( – املركز الرئييس – بجانب فندق 

الهالل – م/ التواهي – محافظة عدن/ اإلدارة العامة للمخازن واملشرتيات واملناقصات 

– مدير إدارة املناقصات، تلفون: 200168 - 967 + تلفاكس201541 - 967 +

لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره ) 5,000 ( ريال ميني ال يرد .

آخر موعد لبيع الوثائق يوم: األربعاء املوافق 30 /6 /2021م.

يقدم العطاء من أصل ونسختن يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل 

عنوان املؤسســة املحدد أعاله ومكتوب عليه اسم الجهة واملرشوع ورقم املناقصة 

واسم مقدم العطاء، ويف طيه الوثائق التالية:

1 - ضامن بنيك غري مرشوط وغري قابل لإللغاء بنفس منوذج الصيغة املحددة 

يف وثائق املناقصة )مببلغ وقــدره 195,000 ريال ميني( صالح ملدة )120 يوما( 

من تاريخ فتح املظاريف أو شــيك مقبول الدفع صادر من بنك معتمد من قبل البنك 

املركزي اليمني.

2 -صورة من البطاقة الرضيبية ســارية املفعول + صورة من البطاقة الزكوية 

سارية املفعول.

3 - صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول + صورة من السجل التجاري 

ساري املفعول.

 4- صورة من شهادة الرضيبة عىل املبيعات.

5 - صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول.

6 - يجب أن تكون كل البطائق املذكورة أعاله سارية املفعول )وغري منتهية(.

7 - توفري عينات مطابقة للمواصفات املطلوبة يف الوثيقة.

تســتثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشــهادات والبطاقات املشار إليها آنفا 

ويكتفي بتقديم الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك 

الرشكات.

فرتة رسيان العطاء ) 90 ( يوما اعتبارا من يوم فتح املظاريف.

يجب تقديم العطاءات إىل مدير إدارة املناقصات.

آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة ) 11:00 صباحا ( من 

يوم االثنن املوافق 5 / 7 /2021م.

 ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل 

أصحابها.

ســيتم فتح املظاريف مبقر املؤسســة )يف القاعة الكربى للتسويق واإلعالم 

بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم(.

ميكن للراغبن املشــاركة يف هذه املناقصة واالطــالع عىل وثائق املناقصة قبل 

رشائها خالل أوقات الدوام الرســمي للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة 

)25( يوما من تاريخ نرش أول إعالن أو عن طريق زيارة موقعنا اإللكرتوين:

.) www.portofaden.net( 

تعلــن مؤسســة موانئ خليج عــدن اليمنية – ميناء عدن عن رغبتها يف إنــزال املناقصة العامة رقم )1( لعام 2021م واخلاصــة بتوريد أحذية عادية 
وأحذية أمن صناعي للعاملني يف مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية – ميناء عدن.

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


