اختيار استشاريني
إعالن للتعبير عن االهتمام بتقدمي خدمات استشارية

)مشروع تشييد وبناء ميناء سقطرى اجلديد (منطقة قرمة

خصصت اجلمهورية اليمنية جزاء من اتفاقية القرض من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية نحو متويل مشروع تشييد وبناء ميناء سقطرى اجلديد
:سقطرى وتشمل خدمات االستشارية املطلوبة/(منطقة قرمة) أرخبيل سقطرى م
) مراجعة الدراسات السابقة۱
) عمل املسوحات البحرية والبرية وحتديد طبيعة األعماق (الفحوصات اجليوفزيائية و اجليوتكنيكية الضرورية ) واعداد التصاميم والرسومات التفصيلية۲
النهائية
) عمل التصاميم الهندسية التفصيلية۳
) حتديث دراسات املشروع مبا يف ذلك حتديث التكاليف التقديرية لعناصر املشروع وصوال الى التكلفة االجمالية٤
) إعداد الوثائق العامة ملناقصة أعمال التنفيذ و املساعدة مع الوحدة التنفيذية للمشروع يف حتليل العروض و تقييمها و إعداد وثائق عقود التنفيذ٥
) اإلشراف الفني و الهندسي على تنفيذ أعمال املقاوالت٦
وعلية تدعو مؤسسة مواني البحر العربي اليمنية ممثلة يف الوحدة التنفيذية ملشروع ميناء سقطرى الشركات االستشارية املؤهلة للتعبير عن اهتمامها يف تقدمي
 وعلى الشركات الراغبة يف تقدمي كافة املعلومات و الوثائق التي تؤكد اهليتها ألداء خدماتها كوصف ومعلومات تفصيلية عن املهام،اخلدمات االستشارية املطلوبة
 كما ميكن للشركات االستشارية، واالعمال املماثلة وجتربة الشركات وخبرتها يف نفس املجال وتوفر املهارات بني موظفيها وغير ذلك من الوثائق الالزمة للتأهيل
 مع العلم بأنه سيتم منح التالفات التي تضم مكتبا استشاريا مسجال يف دولة الكويت و مكتبا استشاريا مسجال يف، الراغبة الدخول يف تالفات لتحسني فرصها
.اجلمهورية اليمنية خمس نقاط مئوية عند تقييم عروضها الفنية و ذلك بعدما يتم تأهيلها و يطلب منها تقدمي عروضها الفنية و املالية يف مرحلة الحقة
سوف يتم اختيار االستشاري للقيام باخلدمات وفقا ملعايير الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وفقا لألسس واملعايير احملددة يف الالئحة التنفيذية
 للمناقصات واملزايدات والدليل اإلرشادي لها وميكن للشركات الراغبة احلصول على معلومات إضافية من العنوان املوضح أدناه وذلك- لقانون اجلمهورية اليمنية
.خالل الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا و حتى الواحدة ظهرا
 و لن تقبل الوثائق التي ترد بعد هذا2021 /3/3  صباحا املوافق11,5 تقدم وثائق التعبير عن االهتمام الي العنوان ادناه يف موعد أقصاه يوم األربعاء الساعة
.املوعد
: الى العنوان التاليCD تقدم وثائق التأهيل املطلوبة من نسختني أصليتني و نسختني نقل و أقراص
 مسجد-  حي الشهيد خالد-  مكتب الوحدة التنفيذية للمشروع-  مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية-  مدينة املكال- اجلمهورية اليمنية محافظة حضرموت
جامع الروضة
و سيتم فتح املظاريف مبكتب الوحدة التنفيذية للمشروع يف نفس املوعد احملدد
۔: لالستفسار
+ 96715321138 : تلفون املؤسسة
info@portofmukalla.com : البريد الكتروني
+967777309661 : جوال مدير املؤسسة
Barheem10@gmail.com : البريد الكتروني
+96715302730 : تلفون الوحدة التنفيذية
+9671733786422 / +967777453724: جوال مدير الوحدة التنفيذية
SELECTION OF CONSULTANTS
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
Construction and building new port of Socotra (qurmh site)
Socotra governorate
The republic of Yemen has allocated part of the credit agreement from the Kuwait fund for Arab economic development to finance the
project for construction and building new port of Socotra (Qurmh site) Arkhabil, Socotra, Socotra governorate ,the required consulting
services including:
1) Review and update the previous studies
2) Implement the necessary Geophysical &Geotechnical studies
3) Preparing the project engineering and detail designs general document for implementation tender and assistance for analysis and
evaluate the tenders and prepare the construction document
4) Review and update the project studies including the cost estimation for the project items to reach the final total cost of the project
5) Preparing the contractor tender documents and assisting the project Implementation Unit in evaluating the offers, choosing the winning contractor and preparing the construction contracts
6) construction supervision.
Thus:
The Yemen Arabian sea ports corporation (YASPC) now invites eligible consultant firms to indicate their interest in providing their
services. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services such as description
and detailed information about performing similar tasks and work, general experience of the consultant and their experience in the same
field, experience of the staff and their CVs, and other documents necessary for qualification. It is also possible for the consulting firms
to form consortiums to enhance their chances of winning the bid, Furthermore, consortiums that consist of a firm registered in the State
of Kuwait and a firm registered in the Republic of Yemen will be awarded five points on their technical proposal after being qualified and
asked to submit their technical and financial proposals in later stage.
A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the Kuwait fund for Arab economic development and with the
principles and criteria set forth in the Government of the law of Tenders and their guide
Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours between : 8:00am to 1: 00pm .
Expressions of Interested documents must be delivered to the address below by [Wednesday 3 \ 3 \ 2021 ] their documents in two
originals and two copies and two CDs for the following address :Yemen Arabian sea ports corporation - Head Office –Mukalla Port
E-mail: info@portofmukalla.com 		
Tel: +967 1 5321138
Mobile: +967 777309661
Implementation Unit For Socotra Project Office
E-mail: Barheem10@gmail.com 		
Tel:+967 1 5302730
Mobile: +967 777453724
+967 733786422

