
 إعالن توريدات خاص

 )توريد أعمال(

 جمهورية العراق

 العامة واألشغال  وزارة االعمار واالسكان والبلديات

 الطرق والجسور دائرة

 التمويل االضافي /إلعادة إعمار المناطق المحررة ئمشروع القرض الطار

 87930رقم القرض 

 رين( في محافظة صالح الدينمكم )بم 30رمضانيات  -مفرق الشرقاططريق عادة تأهيل اإسم العقد : 

 EODP-AF/MOCHPM/W5/R1الرقم المرجعي : 
 

عقد   جزء من القرض لتمويلبتخصيص قرضا من البنك الدولي لتمويل إعادة إعمار المناطق المحررة ، وترغب  حكومة العراق ستلمتا

 )بمررين( في محافظة صالح الدين(كم  30رمضانيات  -مفرق الشرقاططريق عادة تأهيل ا)

 هم فؤي رؤرو  الطرق والجسور المقاولين المؤههلين لتقؤديم عطؤاءات  دائرة /العامةواألشغال وزارة االعمار واالسكان والبلديات تدعو 

 المؤؤؤؤؤؤؤؤؤ كور فنفؤؤؤؤؤؤؤؤؤا بمؤؤؤؤؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤك :الطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤق إلعؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة تأهيؤؤؤؤؤؤؤؤؤل كؤؤؤؤؤؤؤؤؤل فقؤؤؤؤؤؤؤؤؤرات  ومختومؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  مغلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

لتعويض بفرش طبقات اسفلت جديدة ،وفرش كامل الطريق بطبقة اسفلت  رابطة ، ا للممرينقشط وقلع وازالة طبقات االسفلت المتضررة ) 

، ، وانشؤاء محطؤة  بالحصؤ  الخؤابط االكتؤا وتاهيل و تثبيت والمانهوالت ، وتنظيف والقناطر االنبوبية  (10-76) نوعباستخدامم بوليمر 

 (.ث الطريق بالعالمات والتخطيط وزن جديدة ، وتأثي

 . )بضمنها االعياد والعطل الرسمية (   شهرا   12 -:  المشروعتنفي   مدة 

في الئحة التوريدات لمقترضي تمويل المشروعات  ستتم المناقصة وفقا الجراءات المناقصات التنافسية الدولية المنصوص عليها 

ويحق لكل المقاولين المههلين التقدم   (.2016يوليو /)تموز االستشارية والخدمات االستشاريةالسلع واالشغال والخدمات غير  االستثمارية

اللتين تتضمنان تعليمات   3.15و  3.14يرج  االطالع عل  الفقرتين   لك،للتنافس كما هو محدد في )ارشادات التوريدات( . فضال عن 

 البنك الدولي بخصوص تضارب المصالح . 

في   ئالطرق والجسور / فريق القرض الخاص بعمليات التطوير الطار دائرةيمكن للمقاولين الراغبين الحصول عل  معلومات اضافية من 

 .  iodpproject@gmail.comعل  عنوان البريد االلكتروني : العراق 

ال  العنوان   الظهر لحضور خالل ساعات الدوام الرسمي من الثامنة صباحا حت  الساعة الثانية بعد للحصول عل  وثائق المناقصة يرج  ا

 المدرج في أدناه . 

  ( 500.000) قدره  طي مقابل مبلغ غير قابل للرد يمكن للمقاولين المههلين شراء وثائق العطاء باللغة االنكليزية بعد تقديم طلب خو 

   .خمسمائة الف دينار عراقي

دوالر بواسطة شركة ويسترن يونين. ال   425يجوز للشركات التي ليس لها فرع داخل العراق شراء وثائق المناقصة بعد تحويل مبلغ 

 .يشمل المبلغ أجور التحويل المالي. وسترسل الوثائق المطلوبة عبر البريد األلكتروني الم كور في أدناه

 

سيعقد اجتماع قبل تقديم العطاءات في العنوان  ورق والجسور بالتنسيق العداد زيارة للمتناقصين ال  موقع المشروع ستقوم دائرة الط

 .  2020  /3  /2الموافق  االثنينمن يوم   صباحا بتوقيت العاصمة بغدادفي الساعة الحادية عشرة  ادناه المبين 

. التقبل  صباحا بتوقيت العاصمة بغداد الحادية عشرةالساعة  2020/ 3/ 17 الموافق  الثالثاء يوم   فخر موعد لتسليم العطاءات هو

 .  العطاءات االلكترونية . وسو  ترفض العطاءات المتاخرة عن الموعد المحدد

 

بتوقيت   صباحا 11أو ممثليهم ولكل من يرغب بالحضور في العنوان الم كور في الساعة  المقاولينسيتم فتح العطاءات عالنية بحضور 

 .  17/3/2020الموافق  الثالثاءمن يوم  العاصمة بغداد

, ويكون  الف دوالر(   وثمانون)مائة دوالر امريكي  180,000 بقيمة  )خطاب ضمان العطاء(  ؤجميع العطاءات يجب ان تكون مصحوبة ب

   .صادرا باسم جميع الشركاء ا ا كان العطاء مقدما من قبل ائتال  بين الشركات 

 

 العنوان المشار اليه انفا هو : 

 فريق القرض الخاص بعمليات التطوير الطاريء في العراق 

 / المدير العام ورئيس الفريق    علي عبد الواحد الحجعناية : 

 الطرق والجسور / الطابق السابع / مقابل بناية وزارة الخارجية / كرادة مريم / بغداد / العراق .   دائرة

 iodpproject@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 / https://turruqjissor.moch.gov.iqالموقع االلكتروني : 
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