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محليات

اإعالن املناق�سة رقم )4( ل�سنة 2021م للمرة الثانية

كتب/ أحمد راشد الصبيحي
إن إدارة الدولة الحديثة تقوم عىل أساس مفهوم 
أن الدولة يف خدمة الشعب ويف إطار العقد القانوين 
بينهام، وهو الدســتور وما ينبثــق عنه من قوانني 
ونظم ولوائح، وهذا املفهوم يستلزم أن تقوم الدولة 
بواجباتها ومســؤولياتها لضامن جــودة الخدمات 
للمواطنني، بغــض النظر عن أي اعتباراٍت عرقية، أو 
دينية، أو طائفية، أومناطقية من أجل تحقيق الحياة 

الكرمية للمواطن.
وميثــل تقديم الخدمــات العامــة جوهر العقد 
االجتامعــي بني الدولة ومواطنيهــا، وروح العدالة 
االجتامعية بني املواطنني من خالل تحقيق املساواة 
يف الحصول عىل الخدمات العامة وحجر األســاس 
يف ضامن نوعية مقبولة من الحياة الحرة والكرمية، 
فضال عن أن توفري الخـــدمات العامــة وتقدميها 
وتطويرهـا وتجويـــدها وتقوميهـا، يعد أحـد أبرز 
األولويات التخصـصية فـي اإلدارة العامة يف الدول 

الحديثة.
إن الخدمـــات العامـة، كمـا يعـــرفها خـرباء 
اإلدارة بأنها الحاجات الرضورية لحفظ حياة اإلنسان 
وتأمني رفاهيته، والتي يجب توفريها للسواد األعظم 
من الشــعب، وااللتزام مبنهج توفريها علــــى أن 
املجــتمع  الغالبــية مــــن  تكــون مصــــلحة 
هــي املحــــرك األساسـي لكل سياسة يف شؤون 
للمواطنني،  املعيشـة  بهدف رفع مستوى  الخدمات، 
وأن تلبـية هـــذه الخدمـات العامـــة  كالخدمات 
الصحية، والتعليمية، والثقافـية، وخدمـات األمـن، 
بالدرجة  الدولة  والعدالـة...إلـــخ، هي مســؤولية 
األوىل، وهى ليســت موقوتة بزمــن محدد، بل هي 
عملية دامئــــة مســــتمرة ينبغــي أن تخطــط 

الدولــة لــــتقدميها وتطويــرها 
أحســن  يف  املواطن  عليها  ليحصل 

صورة.
هنــاك مجموعة أساســية من 
الخدمات العامــة ينبغي أن تقدمها 
الدولة ملــن يقيم عــىل أرضها من 
مواطنني أو أجانب، بشــكل مبارش 
من خالل مؤسسات القطاع العام، أو 
بشكل غري مبارش من خالل اإلرشاف 
الخــاص، وال يجوز  القطــاع  عىل 
التنصل منهــا أو التقصري يف أدائها 
عىل نحو ما؛ ألنها خدمات أساسية 
الزمة الستمرار حياة الناس، ومنها: 
الكهربائية  الطاقــة  قطاع  خدمات 
والســاحات  الشــوارع،  كـ)إنارة 
الكهربائية  الطاقة  وتوصيل  العامة، 
العامــة،  واملنشــآت  للمنــازل، 
والخاصة(، وخدمات شــبكات املياه 

وتوصيلها إىل كافة املنازل ومنشآت الدولة، وخدمات 
الطرق كشــق الطرق، وتعبيدها، وترميمها بني فرتٍة 
والجســور،  الصحي،  الرصف  قنوات  وبناء  وأخرى، 
واألنفــاق، ، وخدمات قطاع التعليم كـ)بناء املدارس 
املتخّصصة يف  والكليــات  والجامعــات، واملعاهد، 
كافــة املجاالت( وخدمــات قطاع الصحة كـــبناء 
املستشفيات، وامَلراكز الطبية، واملختربات، والعيادات.

وعىل ومبدأ االستمرارية، والذي يعني بالرضورة 
أن الخدمات العامة هي خدمات جوهرية ينظم لألفراد 
شــؤونهم عىل أساســها، ولذلك ال بد من استمرار 
ســريها بانتظام حتى ال يحدث خلل واضطراب يف 
حياة الناس. وميكن تصور ذلك مثال عند توقف املاء 
أو الكهرباء، بحيث تهدف الخدمات العامة إىل تلبية 

عامة،  منفعة  ذات  حاجات 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف 
انقطاعها،  عدم  يشــرتط 
االستمرارية  مبدأ  فإن  لهذا 
يعترب مبدأ أساســيا لقيام 
ذهبت  وقد  العامة،  الخدمة 
بعــض القوانني إىل تحديد 
منعه  أو  اإلرضاب  قانــون 
القطاعــات،  بعــض  يف 
كونه يعترب مساســا بحق 
املواطن يف العيش بكرامة، 
وعليه يقــع مقدم الخدمة 
الحــاالت تحت  يف هــذه 
القانونية  اإلجراءات  طائلة 
حياة  تعكري  دون  للحيلولة 
املواطــن أو تعريض حياته 
بعض  تنظر  وعليه  للخطر  
هذه  إىل  واملجتمعات  الدول 

األحداث عىل أنها جرائم تستحق العقوبات.
وعليه لو أســقطنا كل ما ســبق عــىل وضعنا 
الداخــي لوجدنا أننا نعيــش يف وضع كاريث عىل 
األصعدة وإىل أبعد الحدود حيث ترضب املستشفيات 
ويترضر املريــض وال يوجد قانون لردع املســؤول 
عن ذلــك الفعل إمنا يدل عىل ضيــاع الوازع الديني 
واإلنســاين والضمري الحي، فضال عن القصور يف 
الرقابة الدورية عىل املرافق الصحية العامة والخاصة 
من قبل الجهات املختصة وعدم التحقيق الشفاف يف 
بعض حاالت القصور الواضحة للعيان إلطالع الرأي 
العام عىل األســباب الذي أدت وتــؤدي إىل كل هذه 
الكوارث الذي تحدث يف املستشفيات التي رمبا تصل 

إىل حد الوفاة.

ويرضب عــامل املياه بدعــاوى املطالب الفئوية 
والذي يعاين منها أغلــب - إن مل نقل كل - موظفي 
الدولــة وعىل مســتوى كل القطاعــات، حيث يتم 
التعمــد إىل قطع خدمة إمدادات املياه عن الســكان 
يف عز ارتفــاع درجات الحرارة ومراحل تقنني التيار 
الكهربايئ، وهو ما يضاعــف األزمات عىل املواطن 
إلجباره إىل اللجوء إىل خيارات تستنزف ما تبقى له 
من موارد مخصصة للتغذية والعالج والكساء ...إلخ 
من متطلبــات الحياة الكرميــة ألي مواطن يف بلد 

محرتم.
وكذلك يتكرر الســيناريو  يف خدمــة الكهرباء، 
وهي مشكلة املشاكل، حيث تلجأ الدولة إىل القطاع 
الخاص باقرتاض الوقــود للمحطات الذي يتم أيضا 
استئجارها من القطاع الخاص لتبقى الخدمة رهينة 
لحسابات الربح والخسارة وخاضعة لضمري وعقلية 
أصحــاب رؤوس األموال، والذي يقــف وراءهم من 
يستنزف موارد الوطن صباح مساء دون أدىن رحمة 
أو ضمري إنساين، ناهيك عن بعض املشاكل اإلدارية  
كضياع بالغات املواطن عن انقطاع الخدمة بني نوبة 
أوشــكت عىل نهايتها ونوبة ينتظر أن تأيت وخاصة 
يف املناوبات املســائية وأوقات الذروة الســتهالك 
الطاقة وإحداث االنقطاعات يف خطوط نقل الطاقة.

ومــن املنطقي أن ينتج هذا عــن دولة ال تخضع 
مؤسساتها السياســية واإلدارية للمعايري األخالقية 
والقانونية واملهنية املطلوبة وال يستطيع أي مسؤول، 
ولو كان صاحب قرار أو نفوذ، أن يحاسب املسؤولني 
املقرصيــن يف إدارة وتقديم الخدمــات العامة حال 
إخفاقهم يف العمــل وفقًا للمعايــري، وقلام تتخذ 
اإلجــراءات التصحيحية لضامن عدم تكرارها. فضال 
عن املحســوبيات واملحاباة والفساد املايل واإلداري، 

وتلك قصة أخرى ونحن لسنا من ذلك ببعيد. 

الدولة يف خدمة ال�سعب

الخاصة بتوريد مطبوعات إدارية ملؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية – ميناء عدن
تعلن مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )4( لسنة 2021م، للمرة الثانية، الخاصة بتوريد مطبوعات إدارية للمؤسسة )بتمويل ذايت(.

فعىل الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي إىل العنوان التايل: مؤسســة موانئ خليج عدن اليمنية )ميناء عدن( – املركز الرئييس - 

بجانب فندق الهالل - م/التواهي – محافظة عدن/ اإلدارة العامة للمخازن واملشرتيات واملناقصات – إدارة املناقصات.  

تلفاكس: 201541 - 02 - 967 +  تلفون: 200168- 02- 967 +

لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره )20 ألف ريال ميني( ال يرد.

آخر موعد لبيع الوثائق هو يوم األحد تاريخ: 10 /10 /2021م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان الجهة املحدد ومكتوب عليه اسم الجهة واملرشوع ورقم عملية الرشاء, واسم مقدم العطاء, ويف طيه الوثائق التالية:

1-  ضامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع قدره )900 دوالر أمرييك(, صالح ملدة )120( يوما من تاريخ فتح املظاريف, أو شيك مقبول الدفع.

2 - صورة من شهادة رضيبة املبيعات سارية املفعول + البطاقة الرضيبية سارية املفعول.

3 - صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول + البطاقة الزكوية سارية املفعول.

4 - صورة من شهادة مزاولة املهنة سارية املفعول.

5 - صورة من السجل التجاري ساري املفعول.

6 - توفري عينات ذات جودة عالية.

7 - االلتزام بتوفري بطائق غري منتهية.

 تستثنى الرشكات األجنبية من تقديم الشهادات والبطاقات املشار إليها آنًفا ويكتفي بتقديم الوثائق القانونية املؤهلة الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها تلك الرشكات.

فرتة رسيان العطاء )90( يوًما اعتباًرا من يوم فتح املظاريف.

يجب تقديم العطاءات إىل مدير إدارة املناقصات.

آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف هو الســاعة الحادية عرش صباًحا من يوم )األربعاء( املوافق: 13 /10 /2021م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها 

بحالتها املسلمة إىل أصحابها.

سيتم فتح املظاريف مبقر املؤسسة يف )قاعة التسويق واإلعالم( بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

ميكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة االطالع عىل وثائق املناقصة خالل فرتة )28 يوًما( قبل رشائها خالل أوقات الدوام الرسمي أو عن طريق زيارة موقعنا اإللكرتوين للمؤسسة 
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