
خاصاعالن توریدات
التعاون األلماني الدولي مع العراق

في العراق" مناطقھماالعتماد األلماني لمساعدة النازحین على العودة الى "مشروع 
KfW/RBD/02-37581-subloan 3a: لمشروعالرقم المرجعي ل

العراق/ في محافظة نینوى)األول، الحود، المثنى مرعي(جسور ٣االعمال االنشائیة العادة تأھیل : المشروع اسم 
ضمن KFWقرضاً من بنك التنمیة االلماني دائرة الطرق والجسور/وزارة االعمار واالسكان والبلدیات واالشغال العامةتسلمت
٣یشمل القرض اعادة تأھیل . GCFIفي العراق" مناطقھماالعتماد االلماني لمساعدة النازحین على العودة الى تسھیالت "إطار 

مزید من أعمال اعادة التأھیل لعدد من الجسور في محافظة نینوى والجزء الجنوبي من وال.، العراقجسور في محافظة نینوى
وزارة االعمار واالسكان وتدعو".المشاریع المتسارعة للطرق والجسور"موصل ستعلن للمناقصة ایضاً ضمن - طریق بغداد

لتنفیذ أعمال مختومة لمؤھلین لتقدیم عطاءاتھم في ظروف مغلقة والطرق والجسور المتناقصین ادائرة / والبلدیات واالشغال العامة
. التأھیل

اضافة الى اإلصالح والتنظیف وأعمال التأھیل إلعادة حركة تفصیليالجسور الثالثة مدمرة جزئیاً وتتطلب أعمال مسح وتصمیم
:أشھر بضمنھا األعمال اآلتیة٦ة على أن تكتمل أعمال التأھیل خالل مد. المرور علیھا

٦یجب أن تكتمل أعمال التأھیل خالل مدة . ي ویربط الموصل بالقیارةیقع المشروع في وادي المرع:جسر مرعي.١
:أشھر وتتضمن

.ورفع المقاطع الحدیدیة الخاصة بالجسر مع تكسیر األكتاف واألساساتتكسیر وتفكیك -
. وقع العملرفع أعمال الدفن ونقل األنقاض خارج م-
ركائز صب ال، و)م٤٨المجموع (م ٢٤متر بواقع فضاءین طول الفضاء الواحد ٤٨بطول إنشاء جسر كونكریتي -

.واألكتافكونكریتیة جدیدة 
.للجسر والمقترباتأسفلت فرش طبقة -
.وأعمدة اإلنارة والكلیات وأعمال التخطیطسیاج النصب -

قرب ناحي الحود، یربط الموصل بالقیارة على أن تكتمل أعمال التأھیل القصبیقع المشروع في وادي :جسر الحود.٢
:أشھر بضمنھا األعمال اآلتیة٦خالل مدة 

.المتضررةالفضاءات رفع أعمال الدفن فوق-
.رفع الفضاء المتضرر وتكسیره ونقلھ مع تنظیف حوض النھر-
.نقل المخلفات واألنقاض خارج موقع العمل-
.في األعمدة وقبعة األعمدة وقواعد المساند والروافد للجسرصیانة األضرار الحاصلة-
.رفع المساند المتضررة ونصب مساند جدیدة-
صب سطحة الجسر والمماشي والواجھات ونصب مفاصل مطاطیة ونصب السیاج الحدیدي والسیاج الوقائي -

.والكلیات
.تبلیط كامل الجسر-

یقع الجسر على نھر الخوصر ویربط منطقة حي الجزائر وحي المثنى في مدینة الموصل واعمال : جسر المثنى االول-٣
:اشھر وتتضمن ) ٥(التاھیل بمدة 

.تكسیر ورفع الفضاء المتضرر -
.نقل المخلفات واالنقاض خارج موقع العمل -
.لخاصة بالجسرصیانة االضرار الحاصلة في االعمدة وقبعة االعمدة وقواعد المساند والروافد ا-
.استبدال المساند المطاطیة المتضررة-
.اعادة تاھیل وصب الروافد الكونكریتیة للفضاء االول -
.اعادة صب سطحة الجسر والمماشي والواجھات الجانبیة -
نصب المفاصل المطاطیة والسیاج الحدیدي والسیاج الوقائي واعمدة االنارة ومنظومة التصریف للمقاطع المتضررة -

.الجسرفي 
.صیانة المقتربات وتبلیط كامل الجسر-

تجري المناقصة على أساس إجراءات التنافس الدولي وفقاً لتعلیمات بنك التنمیة االلماني لتورید السلع، واالعمال، والخدمات 
حق لعقود االعمالالشریكة بوصفھا إجراءات تورید عالمیة من مرحلة واحدة مع تأھیل الالدولالمتصلة بھا بالتعاون المالي مع 

.المتضمنة لجداول الكمیات
تقدیم ما یثبت القدرات المالیة والفردیة والخبرة االنشائیة في المنطقة في ) كیانات مفردة أو مؤتلفة(على المتناقصین المؤھلین 

:االعمال المماثلة من بینھا وفقاً للمعاییر اآلتیة
.٢٠١٨- ٢٠١٠یع نفذت في السنوات خبرة في العقود االنشائیة ال تقل عن أربعة مشار

التقل قیمتھا عن ملیون یورو ٢٠١٨واالول من آب ٢٠٠٨ما الیقل عن مشروعین مماثلین بین االول من كانون الثاني 
)١,٠٠٠,٠٠٠EUR (أو ما یعادلھا.

أو ما یعادلھا تحتسب )١,٥٠٠,٠٠٠EUR(یورو االنشائیة الیقل عن ملیون وخمسمائة الفمن االعمالایراد مالي سنويمعدل 
أو المكتملة الفضل خمس سنوات مالیة ابتداًء /وتحت االنشاءعلى أساس مجموع الدفعات السنویة المصدقة مستلمة من المشاریع 

.٢٠١٠من العام 
لرئیسة للخبرة االنشائیة الناجحة في االعمال ا) مكتملة جوھریاً (ما ال یقل عن مرجعین لمشروعین مكتملین أو تحت االنشاء

:اآلتیة
oاعادة تأھیل وانشاء لجسور حدیدیة وكونكریتیة
oتصامیم مفصلة للطرق والجسور
o عقود بناء وتورید وھندسیة/تصمیم وبناء(اعمال انشائیة(

:كتروني برید االرق والجسور، فریق إدارة المشروعلمزید من المعلومات یمكن للمتناقصین المؤھلین مراجعة دائرة الط
rbd.kfw@gmail.com ووكیل التورید غوبا انفراinfra.de-PJ0620_IRQ@gopaGOPA Infra GmbH ((

.العنوان المذكور في أدناهفي ) الى الثالثة مساءصباحا الساعة الثامنة (واالستفسار عن وثائق العطاء خالل ساعات العمل 
غیر خمسمائة الف دینار عراقي٥٠٠,٠٠٠تتوفر وثائق العطاء باللغة االنكلیزیة وبامكان المتناقصین المؤھلین شراؤھا مقابل 

وسیتسلم الشخص المخول من قبل المتناقص نسخة . طریقة الدفع ھي الشراء نقداً فقط. في العنوان المذكور في أدناهقابلة للرد
.رقیة كاملة من العطاءو

بتوقیت بغداد یوم صباحا من وثیقة العطاء قبل الساعة الحادیة عشرة ITB 22.1تسلم العطاءات الى العنوان المذكور في الفقرة 
. سیتم فتح العطاءات علناً بحضور األشخاص المخولین من قبل المتناقصین. وستھمل جمیع العطاءات المتأخرة٢٨/١/٢٠١٩

.غیر مسموح بھالكترونیةالعطاءات اال
صباحاً بتوقیت بغداد، فعلى ١٠في مقر دائرة الطرق والجسور الساعة ١٤/١/٢٠١٩سیعقد اجتماع ما قبل تقدیم العطاءات یوم 

.أیام من موعد االجتماع٥المتناقصین الراغبین بالحضور تسجیل أسماءھم قبل 
وستسلم مع . الف یوروخمسة وعشرون) یورو٢٥,٠٠٠(المقدم بقیمة على المتناقص تقدیم خطاب ضمان العطاء مع العطاء 

.الصدار خطابات الضمان وثائق العطاء نسخة من المصارف المعتمدة
):المشار الیھا آنفاً (دائرة الطرق والجسور عنوان

الطابق السابع –دائرة الطرق والجسور
.دائرة الطرق والجسور، بغداد، العراقبنایة- مقابل بنایة وزارة الخارجیة-كرادة مریم- الكرخ
وكالةالمدیر العام/ االستاذ عصام عباس مھدي: عنایة
rdb.kfw@gmail.com: البرید االلكتروني-٩٦٤٧٧٢٧٢٢٠٦٨٠–٩٦٤٧٩٠٢٣٣٣١٣٧:تلفون

:عنوان وكیل التورید
GOPA Infra GmbH

18, 61438 Bad Homburg, GermanyHindenburgring
Attn. Mrs. Vera Monika MASURAT & Mr. Alexander PINCIU

infra.de-Email: PJ0620_IRQ@gopa-Tel: +49 (0)6172 681716


