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 العامةواألشغال  وزارة االعمار واالسكان والبلديات
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 التمويل االضافي/إلعادة إعمار المناطق المحررة ئمشروع القرض الطار

 IQ-87930رقم القرض 

 نينوىجسر الموصل الرابع في محافظة عادة تأهيل اإسم العقد : 

 EODP-AF/MOCHPM/W2-Mالرقم المرجعي : 
 

عقد  جزء مب القرض لتمويلبتخصتتتتي  قرضتتتتا مب البند الدولي لتمويل إعادة إعمار المناطق المحررة ر وتر    حكومة العراق ستتتتتلم ا

الطرق   دائرة /العامةواألشغال وزارة االعمار واالسكان والبلديات تدعو . و(جسر الموصل الرابع في محافظة نينوىعادة تأهيل ا)

 المذكور آنفا بما في ذلد : الجستتتتتترإلعادة تأهيل كل فقرات  ومختومة  مغلقة هم في ظروف والجستتتتتتور المقاوليب الملهليب لتقديم عطاءات

العادة مدمرةر استتتتتتتعمال المكائب و المعدات الخاصتتتتتتة بالرفع و التزحي  ال ير نهايات األوتار للفضتتتتتتاءات ر قطع ازالة الجستتتتتتر الملق ) 

 (. ر اعادة بناء الفضائات المدمرةر تبديل مفاصل التمدد باخرى جديدة2و  1صلير اعادة انشاء الدعامات الفضائات الى موقعها اال

 .)بضمنها االعياد والعطل الرسمية (  شهرا   15 -المشروع:تنفيذ مدة 

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

ويحق لكل المقاوليب الملهليب التقدم للتنافس كما  (.2016يوليو /)تموز السلع واالشغال والخدمات  ير االستشارية والخدمات االستشارية

اللتيب تتضمنان تعليمات البند الدولي  3.15و  3.14يرجى االطالع على الفقرتيب  ذلدرفضال عب  هو محدد في )ارشادات التوريدات( .

 بخصوص تضارب المصالح .

في  ئالطرق والجسور / فريق القرض الخاص بعمليات التطوير الطار دائرةيمكب للمقاوليب الرا بيب الحصول على معلومات اضافية مب 

 . iodpproject@gmail.comعلى عنوان البريد االلكتروني : العراق 

الى العنوان  الظهر للحصول على وثائق المناقصة يرجى الحضور خالل ساعات الدوام الرسمي مب الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد 

 المدرج في أدناه .

خمسمائة  (500.000)قدره  طي مقابل مبلغ  ير قابل للردالملهليب شراء وثائق العطاء باللغة االنكليزية بعد تقديم طل  خيمكب للمقاوليب و 

  .ال  دينار عراقي

الموافق  االحدمب يوم  صباحا بتوقي  العاصمة بغدادفي الساعة الحادية عشرة  ادناه سيعقد اجتماع قبل تقديم العطاءات في العنوان المبيب 

23/ 2/ 2020 . 

. التقبل العطاءات صباحا بتوقي  العاصمة بغداد الحادية عشرةالساعة  10/3/2020 الموافق الثالثاءيوم   آخر موعد لتسليم العطاءات هو

 . االلكترونية . وسوف ترفض العطاءات المتاخرة عب الموعد المحدد

 

بتوقي   صباحا 11أو ممثليهم ولكل مب ير   بالحضور في العنوان المذكور في الساعة  المقاوليبسيتم فتح العطاءات عالنية بحضور 

 .10/3/2020 الموافق الثالثاءمب يوم  العاصمة بغداد

, ويكون صادرا ال  دوالر(   مائتان )دوالر امريكي  200,000 بقيمة  جميع العطاءات يج  ان تكون مصحوبة ب )خطاب ضمان العطاء( 

  .باسم جميع الشركاء اذا كان العطاء مقدما مب قبل ائتالف بيب الشركات 

 

 العنوان المشار اليه انفا هو :

 فريق القرض الخاص بعمليات التطوير الطاريء في العراق

 / المدير العام ورئيس الفريق  علي عبد الواحد الحج:  الى

 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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