اعالن مناقصة رقم (  / 2019 / 2منح  /تنفيذ أشغال )
في نطاق منحة دولة الكويت ( )1/79المخصصة إلعادة اعمار القطاع الصحي في المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية في
جمهورية العراق المرحلة األولى (البرنامج العاجل) وتفويض الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بإدارة المنحة
 -1يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى وضمن تخصيصات تمويل الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية عن إعادة اعمار المشاريع التالية -:
اسم المشروع
القضاء
المحافظة
ت
هدم وإعادة بناء وتجهيز مركز صحي رئيسي الموصل الجديدة
موصل
1
تأهيل وتجهيز مختبر الصحة العامة
موصل
2
نينوى
تأهيل وتجهيز مركز صحي حي النصر
سنجار
3
هدم وإعادة بناء وتجهيز مركز صحي رئيسي القاهرة
موصل
4
والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ المناقصة اعاله بكلفة تخمينية اجمالية قدرها
(  ) 2014184دوالر وبمدة تنفيذ (  ) 240يوم.
 -2سيتم العمل وفق اآللية المعتمدة للمناقصات العامة حسب دليل قواعد وإجراءات الحصول على البضائع والتعاقد على تنفيذ االعمال/الطبعة األولى
الصادر من مؤسسات مجموعة التنسيق والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص ( مدني – انشائي ) والدرجة ( األولى)
للشركات الكويتية او العراقية بصورة منفردة اومن خالل تآلف الشركات ( الكويتية والعراقية ) لشراء وثائق المناقصة.
 -3متطلبات التأهيل المطلوبة- :
 الموقف القانوني :اختصاص وتصنيف ونفاذية هوية المقاولين ،مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية. الموقف المالي :األداء المالي السابق والموارد المالية والسيولة النقدية. المتطلبات الفنية :خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ( )10السابقة. هامش االفضلية :االفضلية باالحالة للشركات صاحبة التآلف (الكويتية  +العراقية) والتي يكون عطاءها اعلى بنسبة  %10من اقل العطاءات. -4على الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره (  )1000الف دوالر امريكي غير قابل للرد ويتم بيع وثائق المناقصة بمقر
صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية ويودع ايراد البيع في حسابه ( المرقم  0009 – 6539 – 003في مصرف
التجارة العراقي ) ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في الصحف المحلية العراقية والكويتية والموقع االلكتروني للصندوق.
 -5يتم تسليم العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يمثلهم في مقر صندوق اعادة االعمار وعلى العنوان المدرج ادناه.
وان آخر موعد للتقديم هو موعد الغلق في الساعة الثانية بعد الظهر من يوم ( االثنين ) الموافق  2019/ 4 / 15والتقديم بالبريد االلكتروني
غير مسموح  ،وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد سوف ترفض ويوشر عليها بعدم اعتمادها في اجراءات الفتح.
 -6سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات
اإلرهابية في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة (العاشرة صباحا) وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية او التزام اخر
فيمدد موعد الفتح ليوم يحدد من خالل اعالن في الموقع االلكتروني للصندوق الموضح ادناه.
 -7كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة (  % 3من المبلغ التخميني) بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ لمدة
( 90يوما) ابتداء من تاريخ غلق المناقصة ] صادر عن بنك كويتي او مصرف عراقي معتمد من قبل البنك المركزي العراقي إلمر صندوق إعادة
اعمار المناطق المتضررة من العمليات االرهابية [.
مالحظة -:على مقدمي العطاء تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة التالية:
 .1وصل شراء وثائق المناقصة.
 .2هوية المقاولين نافذة لعام ( 2019للشركات الكويتية صادرة من لجنة المناقصات المركزية الكويتية وللشركات العراقية صادرة من وزارة
التخطيط العراقية).
 .3التأمينات األولية حسب ما مثبت في أعاله.
 .4شهادة تأسيس الشركة والمستمسكات الثبوتية للمدير المفوض
 .5الحسابات الختامية (لخمس سنوات األخيرة) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق اصوليا.
 .6كشف معتمد عن المالئة (الكفاءة) المالية وكشف عن ملكية المعدات للشركة المتقدمة.
 .7قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود).
 .8شهادة من وزارة التخطيط العراقية بعدم ادراج الشركة العراقية بقائمة الشركات المتعثرة (المتلكئة) او بالقائمة السوداء.
 .9صيغة عقد التآلف بين الشركتين (الكويتية والعراقية) مصدق اصوليا.
 .10سيتم استبعاد أي عطاء ال يتوفر فيه المتطلبات الواردة في هذا اإلعالن كما ان صاحب العمل غير ملزم بقبول اقل العطاءات سعرا ويتحمل من
ترسو عليه المناقصة اجور نشر اإلعالن ،وان هذا اإلعالن ال يعتبر جزءا من وثائق المناقصة.
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