
 خاص اعالن توريدات
 التعاون األلماني الدولي مع العراق

 هم" في العراقمدنمشروع "االعتماد األلماني لمساعدة النازحين على العودة الى 
 KfW/RBD/01-37581-subloan 3aلمشروع: الرقم المرجعي ل

 العراق: االعمال االنشائية العادة تأهيل جسر القيارة في محافظة نينوى/ المشروع اسم 
لتغطية تكاليف "االعتماد  KFWلمت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة قرضاً من بنك التنمية االلماني تسا

وتنوي أن تستثمر جزءاً من المخصصات لتمويل عقد  GCFI" في العراقمدنهمااللماني لمساعدة النازحين على العودة الى 

 يل جسر القيارة في محافظة نينوى.االعمال االنشائية العادة تأه
لمؤهلين لتقديم عطاءاتهم وتدعووزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة/ دائرة الطرق والجسور المتناقصين ا

على نهر دجلة ويربط محافظة  الواقعمختومة العادة تأهيل جسر القيارة في محافظة نينوى/ العراق في ظروف مغلقة و
تحري و تصاميم تفصيلية األمر الذي يتطلب القيام باعمال  المدمرة اجزاء منهافظة أربيل "منطقة مخمور". نينوى بمح

 شهراً. 18 ان تكون مدة التنفيذ خالل والعادة حركة المرور بين المنطقتين.  واصالح وتنظيف واعادة تأهيل
 : وتتضمن اعمال اعادة التأهيل المهام اآلتية

الفضاءات المدمرة من الجسر بما في ذلك تنظيف وازالة الكتل الكونكريتية من النهر، اعادة نصب أجزاء تكسير ورفع 
الجسر، المماشي  الجسر واستبدال الوسائد المطاطية بأخرى جديدة، اعادة انشاء األجزاء المدمرة من الجسر)سطح

منظومة ،االنارةاعمدة السياج الوقائي، ، ديديسياج حمفاصل تمدد جديدة،  تركيببما في ذلك  الجانبية، والواجهات
والقواعد ، والجسر العرضي )قبعة االعمدة(، اصالح األجزاء المدمرة من الجسر كاالعمدة، االمطار مياهتصريف 

 ، والروافد، ومقتربات الجسر، وتبليط الجسر باالسفلت(.الخرسانيةللمساند
للطرق والجسور" الممولة من برنامج بنك التنمية االلماني  سار السريعذات الموتشكل هذه المناقصة جزءاً من "المشاريع 

هذه المناقصة مزيد من اعمال اعادة  يلي" في العراق". وسمدنهم"االعتماد االلماني لمساعدة النازحين على العودة الى 
ذات المسار لمشاريع ضمن "ا ممولة موصل -التأهيل لجسور أخرى في محافظة نينوى والجزء الجنوبي من طريق بغداد

 للطرق والجسور".السريع 
ً لتعليمات بنك التنمية االلماني لتوريد السلع، واالعمال،  تجري المناقصة على أساس إجراءات التنافس الدولي وفقا

الشريكة بوصفها إجراءات توريد عالمية من مرحلة واحدة مع تأهيل  الدولوالخدمات المتصلة بها بالتعاون المالي مع 
 المتضمنة لجداول الكميات. حق لعقود االعمالال

على المتناقصين المؤهلين تقديم ما يثبت القدرات المالية والفردية والخبرة االنشائية في المنطقة في االعمال المماثلة من 
 بينها وفقاً للمعايير اآلتية:

 .2018-2010خبرة في العقود االنشائية ال تقل عن أربعة مشاريع نفذت في السنوات 
التقل قيمتها عن مليون  2018واالول من آب  2008ما اليقل عن مشروعين مماثلين بين االول من كانون الثاني 

 أو ما يعادلها.( EUR 1,400,000)وأربعمائة الف يورو 

ا تحتسب أو ما يعادله (3,000,000EUR)من االعمال االنشائية اليقل عن ثالثة ماليين يورو  ايراد مالي سنويمعدل 

و/أو المكتملة الفضل خمس سنوات  تحت االنشاءعلى أساس مجموع الدفعات السنوية المصدقة مستلمة من المشاريع 
 .2010مالية ابتداًء من العام 

)مكتملة جوهرياً( للخبرة االنشائية الناجحة في االعمال  ما ال يقل عن مرجعين لمشروعين مكتملين أو تحت االنشاء
 :الرئيسة اآلتية

 اعادة تأهيل وانشاء لجسور حديدية وكونكريتية
 تصاميم مفصلة للطرق والجسور

 اعمال انشائية لعقود بشروط دولية )تصميم وبناء/عقود بناء وتوريد وهندسية/ فيديك(
 بريد اللكتروني : رق والجسور، فريق إدارة المشروعلمزيد من المعلومات يمكن للمتناقصين المؤهلين مراجعة دائرة الط
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 الى الثالثة مساء( في العنوان المذكور في أدناه.حا صباواالستفسار عن وثائق العطاء خالل ساعات العمل )الساعة الثامنة 
 خمسمائة الف دينار عراقي 500,000تتوفر وثائق العطاء باللغة االنكليزية وبامكان المتناقصين المؤهلين شراؤها مقابل 

ل من قبل في العنوان المذكور في أدناه. طريقة الدفع هي الشراء نقداً فقط. وسيتسلم الشخص المخو غير قابلة للرد
 .المتناقص نسخة ورقية كاملة من العطاء

بتوقيت صباحا من وثيقة العطاء قبل الساعة الحادية عشرة  ITB 22.1تسلم العطاءات الى العنوان المذكور في الفقرة 

وستهمل جميع العطاءات المتأخرة. سيتم فتح العطاءات علناً بحضور األشخاص المخولين من  26/11/2018بغداد يوم 
 .غير مسموح بها قبل المتناقصين. العطاءات االلكترونية

يورو( سبعين الف يورو. وستسلم مع  70,000على المتناقص تقديم خطاب ضمان العطاء مع العطاء المقدم بقيمة )
 .الصدار خطابات الضمان  وثائق العطاء نسخة من المصارف المعتمدة

ً  عنوان  (:دائرة الطرق والجسور )المشار اليها آنفا
 الطابق السابع  – دائرة الطرق والجسور

 بناية دائرة الطرق والجسور، بغداد، العراق. -مقابل بناية وزارة الخارجية -كرادة مريم -الكرخ
 وكالة عناية: االستاذ عصام عباس مهدي/ المدير العام
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 عنوان وكيل التوريد:
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