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 يعلن مكتب محافظ محافظة عدن عن رغبته يف إنزال املناقصة العامة رقم )1( تنفيذ التايل:

ضمان دخول الرسوماسم المناقصةالرقم
المناقصة

مشروع بناء مدرجات وشالالت هضبة 1 /22
العقبة - مديرية المعال - محافظة عدن

100,00010,500,000

والتي سيتم متويلها من املصادر اآلتية:

1 - حكومي 100 % )مكتب املحافظ(.

عىل الراغبني املشاركة يف هذه املناقصة التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:

مكتب صندوق النظافة التحسني – عدن

خورمكرس - إدارة صندوق النظافة )املجدلة(

لرشاء واستالم وثائق املناقصة وفق الجدول أعاله، وآخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ: 5 /12 /2022م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر إىل عنوان الجهة املحددة 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 كام ورد يف الجدول أعاله صالح ملدة )120( يوًما من تاريخ فتح املظاريف أو شيك مقبول الدفع.

2 - صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول لعام 2022م.

3 - صورة من شهادة رضيبة املبيعات سارية املفعول + البطاقة الرضيبية سارية املفعول لعام 2022م.

4 - صورة من البطاقة التأمينية سارية املفعول لعام 2022م، + البطاقة الزكوية سارية املفعول لعام 2022م.

5 - صورة من شهادة املهنة سارية املفعول لعام 2022م.

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

آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة )11:00 صباًحا( من يوم األربعاء املوافق: 7 /12 /2022م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة 

إىل أصحابها.

سيتم فتح املظاريف مبكتب محافظ محافظة عدن, بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

ميكن للراغبني يف املشــاركة يف هذه املناقصة االطالع عىل وثائق املناقصة قبل رشائها خالل أوقات الدوام الرسمي للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة )15( يوًما من تاريخ نرش أول 

إعالن.

للتواصل: االتصال يف أوقات الدوام من الساعة الثامنة صباًحا حتى الساعة الواحدة ظهًرا عىل األرقام اآلتية: 02276631 – 02275970.

�إعالن مناق�سة رقم )1( ل�سنة 2022م )بناء(

عىل الراغبني املشــاركة يف هذه املناقصة من املقاولني الحاملني شهادة التســجيل والتصنيف من الدرجة األوىل، الثانية، الثالثة، التقدم بطلباتهم الخطية خالل أوقات 
الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:

وزارة األشغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق والجسور، مدينة إمناء السكنية - أبو حربة، الشارع الرئييس، عامرة رقم )CT379( أمام بنك الكرميي.
لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره )50,000 ريال ميني( ال يرد، آخر موعد لبيع الوثائق يوم االثنني املوافق: 12 /12 /2022م.

يقدم العطاء يف مظروف مغلق ومختوم بالشمع األحمر وعليه اسم صاحب العمل واسم املرشوع ورقم املناقصة واسم مقدم العطاء ويف طيه الوثائق التالية:
1 - ضــامن بنيك بنفس منوذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة مببلغ مقطوع قــدره )3 %( بالريال اليمني من قيمة العطاء صالح ملدة )150( يومًا من تاريخ فتح 

املظاريف أو شيك مقبول الدفع.
2 - صورة من شهادة التسجيل والتصنيف سارية املفعول.

3 - صورة من شهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الرضيبية سارية املفعول.
4 - صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.

5 - صورة من شهادة مزاولة املهنة.
آخر موعد الســتالم العطاءات وفتح املظاريف يوم االثنني املوافق: 19 /12 /2022م، ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد وســيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل 

أصحابها.
سيتم فتح املظاريف مبقر مبنى صندوق صيانة الطرق املوضح أعاله، بحضور أصحاب العطاءات أو من ميثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.

ميكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة االطالع عىل وثائق املناقصة قبل رشائها خالل أوقات الدوام الرسمي للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة.

�إعـــالن �إنز�ل �ملناق�سة �لعامة رقم )28( ل�سنة 2022م لتنفيذ م�سروع طريق عقبة خلق �ملقطع �لأول من  
)000 + 0 حتى 000 + 6( حمافظة حلج بتمويل من �سندوق �سيانة �لطرق - وز�رة �لأ�سغال �لعامة و�لطرق

تعلن وزارة األشــغال العامة والطرق - صندوق صيانة الطرق والجســور، عن رغبتها يف إنزال املناقصة العامة رقم )28( لسنة 2022م, لتنفيذ 

مرشوع طريق عقبة خلق املقطع األول من )000 + 0 حتى 000 + 6( محافظة لحج, متويل صندوق صيانة الطرق -  وزارة األشغال العامة والطرق.


