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تعلن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية – ميناء عدن عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )1( لعام 2021م 

للمرة الثانية والخاصة بتوريد أحذية عادية وأحذية أمن صناعي للعاملني يف مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية – 

ميناء عدن.

والتي يتم متويلها من املصدر: الذايت.

فعىل الراغبني املشاركة يف هذه املناقصة التقدم 
الرسمي إىل  الدوام  بطلباتهم الخطية خالل أوقات 
العنوان التايل: مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية 
)ميناء عــدن( – املركز الرئيــي – بجانب فندق 
الهــالل – م/ التواهي – محافظة عــدن/ اإلدارة 
العامة للمخازن واملشــريات واملناقصات – مدير 

إدارة املناقصات.
تلفون: 967200168+

تلفاكس: 967201541+
لرشاء واســتالم وثائق املناقصــة نظري مبلغ 

وقدره ) 5,000 ( الف ريال ميني ال يرد.
آخر موعد لبيــع الوثائق يوم: األربعاء املوافق: 

2021/8/25م.
يقدم العطاء من أصل ونســختني يف مظروف 
مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان املؤسسة 
املحدد أعاله ومكتوب عليه أســم الجهة واملرشوع 
ورقــم املناقصة وأســم مقدم العطــاء ويف طيه 

الوثائق التالية:
ضامن بنيك غــري مرشوط وغري قابل لإللغاء . 1

وثائق  يف  املحــددة  الصيغة  منــوذج  بنفس 
املناقصــة ) مببلغ وقدره 300 دوالر أمرييك ( 
صالح ملدة )120 يوم( من تاريخ فتح املظاريف 
أو شيك مقبول الدفع صادر من بنك معتمد من 

قبل البنك املركزي اليمني.
صورة من البطاقة الرضيبية سارية املفعول + . 2

صورة من البطاقة الزكوية سارية املفعول.
صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول . 3

+ صورة من السجل التجاري ساري املفعول.
صورة من شهادة الرضيبة عىل املبيعات.. 4
صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول.. 5
املذكــورة أعاله . 6 البطائق  أن تكــون كل  يجب 

سارية املفعول )وغري منتهية(.
توفري عينات مطابقة للمواصفات املطلوبة يف . 7

الوثيقة.
تستثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشهادات 
والبطاقات املشار إليها أنًفا ويكتفي بتقديم الوثائق 
القانونية املؤهلة الصــادرة من البلدان التي تنتمي 

إليها تلك الرشكات.

- فرة رسيان العطاء )90( يوم اعتباًرا من يوم 
فتح املظاريف.

إدارة  العطــاءات إىل مديــر  - يجب تقديــم 
املناقصات.

- آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف 
هو الســاعة )11:00 صباًحا( من يــوم: األثنني 

املوافق: 2021/8/30م.
- ولن تقبل العطــاءات التي ترد بعد هذا املوعد 

وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل اصحابها.
ســيتم فتــح املظاريف مبقر املؤسســة )يف 
للتسويق واإلعالم بحضور أصحاب  الكربى  القاعة 
العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رســمي موقع 

ومختوم(.
- ميكن للراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة 
املناقصــة قبل رشائها خالل  واالطالع عىل وثائق 
أوقات الدوام الرســمي للفرة املســموح بها لبيع 
وثائق املناقصة ملــدة )25( يوم من تاريخ نرش أول 
إعالن أو عــن طريق زيارة موقعنــا اإللكروين: 

www.portofaden.net

اإعالن مناق�صة الأحذية رقم )1( لعام 2021م للمرة الثانية

اعالنات

حرًصا منها عىل اخالء مسئوليتها من إي تعامل 

مع الختم ) الســابق ( الخاص بالرشكة، تعلن رشكة 

النفط اليمنية - عدن، عن قيامها يف وقت سابق بتغيري 

ختم الرشكة القديم بختم آخر جديد، واإلعالن عن ذلك 

بتاريخ: 15 يوليو 2021م. 

وعليه فانه مينع التعامل مع الختم القديم اعتباًرا 

من تاريخ استالم الرشكة للختم الجديد وذلك يف يوم 

الخميس املوافق: 15 يوليو 2021م، وإي معاملة تكون 

بالتاريخ  اإلعالن  )السابق( بعد نرش  بالختم  مختومة 

املشار اليه أعاله تعترب الغية.

اإعالن تحذيري هام


