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�إعــــــــــــــــالن مناق�صـــــــــــة

يعلن �صندوق �صيانة الطرق واجل�سور الإدارة العامة  -العا�صمة عدن وزارة الأ�شغـال العامة والطـرق عن انزال املناق�صة �أدناه
إعالن املناقصة العامة رقم (ص .ص .ط/م ر )2021/ 3, 2, 1/ 60/تعز -التربة محافظة تعز.

اإلخـــوة  /شركات املقـاوالت احلاصلني على تصنيف الدرجة األولى أو الثانية أو الثالثة  /طرق

)1املناقصة العامة رقم (ص.ص.ط/م ر )2021/ 1/ 06/صيانة وإعادة تأهيل طريق تعز  -الرتبة املقطع األول (تعز -مفرق يفرس) بطول  21.75كيلو مرت وعىل الراغبني املشــاركة رشاء
وثائق املناقصة نظري مبلغ  50,000ريال ال يرد.
)2املناقصة العامة رقم (ص.ص ط/م ر )2021/ 2/ 06/صيانة وإعادة تأهيل طريق تعز  -الرتبة املقطع الثاين (مفرق يفرس –النشمة  -الصافية) بطول  23.800كيلو مرت وعىل الراغبني
املشاركة رشاء وثائق املناقصة نظري مبلغ  50,000ريال ال يرد.
)3املناقصة العامة رقم (ص.ص .ط/م ر )2021/ 3/ 06/صيانة وإعادة تأهيل طريق تعز -الرتبة املقطع الثالث( الصافية  -الرتبة) بطول  22.690كيلو مرت وعىل الراغبني املشاركة رشاء
وثائق املناقصة نظري مبلغ  50,000ريال ال يرد.
واملمولة من صندوق صيانة الطرق والجسور اإلدارة العامة  -العاصمة املؤقتة عدن
وعىل الراغبني الحضور أو من ميثلهم مبذكرة خطية الستالم وثائق املناقصات خالل فرتة الدوام الرسمي وذلك عىل العنوان الواضح أدناه :
وزارة االشغال العامة والطرق – صندوق صيانة الطرق مبنى اإلدارة العامة  -مدينة إمنــــاء السكنية – فيال رقم  51العاصمة املؤقتة عدن – الجمهورية اليمينة.
آخـر موعد لبيع وثائق املناقصات هو تاريخ2021/ 12/ 19 :م
 تاريخ فتح املظاريف هو تاريخ2021/ 12/ 26 :معىل أن تقدم العطاءات يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان صاحب العمل /
( وزارة األشغال العامة والطرق  -صندوق صيانة الطرق  -مبنى اإلدارة العامة  -مدينة إمناء السكنية فيال رقم  –51العاصمة املؤقتة عدن  -الجمهورية اليمينة )
مكتوب عليه أسم الجهة واملرشوع ورقم املناقصة ،وأسم مقدم العطاء ،ويف طيه الوثائق التالية:
 -١ضامن بنيك من أحد البنوك يف العاصمة املؤقتة عدن واملعتمد من البنك املركزي العاصمة املؤقتة عـــدن بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ يساوي  3%من قيمة
العطاء ،صالح ملدة ( )150يوما من تاريخ فتح املظاريف ،أو شيك مقبول الدفع.
 -٢صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول يف مجال الطرق درجة اوىل و ثانية او ثالثة طرق
 -٣صورة من شهادة رضيبة املبيعات البطاقة الرضيبية سارية املفعول.
 - ٤صورة من البطاقة التأمينية البطاقة الزكوية سارية املفعول.
 - ٥صورة من شهادة مزاولة املهنة.
وعىل ان يتم ارفاق متطلبات التأهيل الرئيسية وفقا للنامذج والتعليامت إىل مقدمي العطاءات املبينة يف وثيقة العطاء -:
♦ خربة يف التنفيذ عىل األقل ثالثة مشاريع مشابهة من حيث النوعية والحجم خالل العرش سنوات األخرية.
♦ العائد النقدي والسيولة النقدية بحسب ما هو محدد يف رشوط التأهيل الواردة يف وثيقة العطاء.
♦ كادر فني وإداري مؤهل املحدد يف البند ( )25-7يف القسم الثالث من وثيقة العطاء.
♦ إرفاق تحليل أسعار البنود املقدمة بحسب النموذج املبني يف املواصفات الخاصة.
♦ املعدات الرئيسية لتنفيذ املرشوع رشط اسايس للتأهيل وسيتم استبعاد الغري مستويف لهذا الرشط.
♦ لن يلتفت إىل العطاءات الغري مستوفية للرشوط أعاله أو الواردة يف وثائق املناقصة.
♦ سيتم فتح املظاريف مبقر صاحب العمل املوضح بعاليه بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

وزارة األشغال العامة والطرق
صندوق صيانة الطرق
اإلدارة العامة
25نوفمرب 2021م.

