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  التمويل االضافي/إلعادة إعمار المناطق المحررة ئمشروع القرض الطار

  IQ-٨٧٩٣٠رقم القرض 
  محافظة نينوىجسر الموصل الرابع في عادة تأهيل اإسم العقد : 

 EODP-AF/MOCHPM/W2-Mالرقم المرجعي : 
  
عقد   جزء من القرض لتمويلبتخصـــيص  قرضـــا من البنك الدولي لتمويل إعادة إعمار المناطق المحررة ، وترغب    حكومة العراق  ســـتلمتا
الطرق   دائرة  /العامةواألـشغال وزارة االعمار واالـسكان والبلديات تدعو  . و)جـسر الموـصل الرابع في محافظة نينوىعادة تأهيل ا(

ــور المـقاولين المؤهلين لتـقديم عـطاءات ــرإلـعادة ـتأهـيل ـكل فقرات   ومختوـمة    مغلـقة هم في ظروف  والجســ   الـمذكور آنـفا بـما في ذـلك :   الجســ
ــر المؤقت(  ــاءات  ، قطع ازالة الجســ ــة بالرفع و التزحيف العادة الغير  نهايات األوتار للفضــ ــتعمال المكائن و المعدات الخاصــ مدمرة، اســ

  ). ، اعادة بناء الفضائات المدمرة، تبديل مفاصل التمدد باخرى جديدة٢و  ١صلي، اعادة انشاء الدعامات الفضائات الى موقعها اال
  . (بضمنها االعياد والعطل الرسمية )   شهراً  ١٥ -المشروع: تنفيذ  مدة 

 في الئحة التوريدات لمقترضي تمويل المشروعات االستثماريةستتم المناقصة وفقا الجراءات المناقصات التنافسية الدولية المنصوص عليها  
ن المؤهلين التقدم للتنافس كما ويحق لكل المقاولي ). ٢٠١٦يوليو /(تموز السلع واالشغال والخدمات غير االستشارية والخدمات االستشارية

اللتين تتضمنان تعليمات البنك الدولي   ٣٫١٥و  ٣٫١٤يرجى االطالع على الفقرتين  ذلك،هو محدد في (ارشادات التوريدات) . فضال عن 
  بخصوص تضارب المصالح . 

في   ئالطرق والجسور / فريق القرض الخاص بعمليات التطوير الطار دائرةيمكن للمقاولين الراغبين الحصول على معلومات اضافية من 
  .  iodpproject@gmail.comعلى عنوان البريد االلكتروني : العراق 

الى العنوان   الظهر لحضور خالل ساعات الدوام الرسمي من الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد للحصول على وثائق المناقصة يرجى ا
  المدرج في أدناه . 

خمسمائة    )٥٠٠٫٠٠٠( قدره    طي مقابل مبلغ غير قابل للرد يمكن للمقاولين المؤهلين شراء وثائق العطاء باللغة االنكليزية بعد تقديم طلب خو  
   .الف دينار عراقي

دوالر بواسطة شركة ويسترن يونين. ال يشمل   ٤٢٥يجوز للشركات التي ليس لها فرع داخل العراق شراء وثائق المناقصة بعد تحويل مبلغ 
 .المبلغ أجور التحويل المالي. وسترسل الوثائق المطلوبة عبر البريد األلكتروني المذكور في أدناه

  
الموافق   االحدمن يوم  صباحا بتوقيت العاصمة بغدادفي الساعة الحادية عشرة  ادناه سيعقد اجتماع قبل تقديم العطاءات في العنوان المبين 

٢٠٢٠ /٢ /٢٣  .  
. التقبل العطاءات  صباحا بتوقيت العاصمة بغداد الحادية عشرةالساعة  ١٠/٣/٢٠٢٠ الموافق الثالثاءيوم   آخر موعد لتسليم العطاءات هو

  .  االلكترونية . وسوف ترفض العطاءات المتاخرة عن الموعد المحدد
  

بتوقيت   صباحا ١١أو ممثليهم ولكل من يرغب بالحضور في العنوان المذكور في الساعة  المقاولينسيتم فتح العطاءات عالنية بحضور 
  . ١٠/٣/٢٠٢٠ الموافق الثالثاءمن يوم  العاصمة بغداد

, ويكون صادرا  الف دوالر)    مائتان (دوالر امريكي    ٢٠٠٬٠٠٠ بقيمة  جميع العطاءات يجب ان تكون مصحوبة ب (خطاب ضمان العطاء) 
   .باسم جميع الشركاء اذا كان العطاء مقدما من قبل ائتالف بين الشركات  

 

  العنوان المشار اليه انفا هو : 

  فريق القرض الخاص بعمليات التطوير الطاريء في العراق 
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