KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT

إعالن عن طلب التعبير من املكاتب االستشارية الدولية عن االهتمام
بتقدمي اخلدمات االستشارية ملشروع خطوط النقل ومحطات التحويل
(احلبيلني  -يافع  -البيضاء)
حصلت اجلمهورية اليمنية على قرض من الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية للمساهمة في متويل مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل
(احلبيلني  -يافع  -البيضاء)

تطلب املؤسسة العامة للكهرباء في اليمن (اجلهة القائمة باملشروع)
من املكاتب االستشارية الدولية التعبير عن اهتمامهم في تقدمي اخلدمات
االستشارية لإلشراف على تنفيذ أعمال املشروع

يتكون املشروع من العناصر الرئيسية التالية:

 إنشاء خطوط نقل  132ك.ف ( 106كم) (احلبيلني  -يافع  -البيضاء). إنشاء محطتي حتويل  33/132ك.ف في لبعوس  /محافظة حلج  +البيضاء  /محافظة البيضاء. أعمال التوسعة والتطوير في محطة التحويل الرئيسية  33/132ك.ف القائمة في احلبيلني.عل ��ى االستش ��اريني املهتمني أن يش ��يروا ف ��ي اهتمامهم لتقدمي ه ��ذه اخلدمات إلى توفي ��ر املعلومات
التي تؤكد أنهم مؤهلني ألداء مثل هذه اخلدمات ملش ��اريع مماثلة مشفوع ًا (باملنشورات والكتيبات،
واملنهجي ��ة املتبع ��ة في تأدية مث ��ل تلك األعمال) مب ��ا يبرهن عل ��ى خبرتهم االستش ��ارية ،والطاقم
الوظيفي لديهم ،معززين ذلك باملعلومات التفصيلية عن مؤهالتهم وخبراتهم السابقة وأي شهادات
إجناز مماثلة مع تسميتها وتكلفتها ،وتقدمي القدرة املالية املتوفرة.
< وس ��يتم اختي ��ار االستش ��اري وفق ًا لدليل اس ��تخدام االستش ��اريني ملؤسس ��ات مجموعة التنس ��يق
للصناديق العربية والوطنية واإلقليمية العامة.
< مع العلم أن املكاتب االستشارية الذين سيتم تأهيلهم سوف يتم مخاطبتهم وفق ًا لوثيقة اخلدمات
االستشارية املطلوبة ( )RFPوسيتم االختيار على أساس اجلودة والكلفة (.)QCBS
< ميكن احلصول عى املزيد من املعلومات على عنوان املش ��روع احملدد خالل س ��اعات الدوام الرس ��مي
للمؤسسة العامة للكهرباء.
< يتم تقدمي عروض التعبير عن االهتمام في مظروف مغلق إلى العنوان التالي ،خالل أوقات الدوام
الرسمي من الساعة الثامنة صباح ًا حتى الثانية ظهر ًا ،وآخر موعد هو 2013/03/10م.

عنوان املشروع:

اجلمهورية اليمنية  -وزارة الكهرباء والطاقة  -املؤسسة العامة للكهرباء ( )P.E.Cمشروع تصريف الطاقة مارب ()2
خطوط النقل ومحطات التحويل  -اجلزء الشرقي (احلبيلني  -يافع  -البيضاء)  -صندوق بريد رقم ( )178صنعاء
صنعاء  -اجلراف  -شارع املطار  -مبنى وزارة الكهرباء  -الطابق األرضي  -وحدة مشروع (احلبيلني  -يافع  -البيضاء)
إلى مدير عام املؤسسة العامة للكهرباء  -عناية مدير عام وحدة املشروع املهندس وليد عبدالرحمن اجلبلي
هاتف - 00967 01 316759 :فاكس00967 01 316759 :
البريد اإللكترونيHYB_TL_SS@hotmail.com :

