(طلب أبداء االهتمام)
رقم المناقصة :مناقصة محدودة رقم ( )2لسنة 2222
اسممممم المناقصممممة :ااسمدممممارر المممممدق لمدممممرو الحقيبةةةةلكارلنية ليةةةةلكل الحكوةةةةح كالحن يةةةةلك
العح ل/كالاةح لكاأل لى
جهة المعاقد :وزارة المخطيط /مكمب الوزير /قسم العقود
م /طلب بيان اهتمام
ممعاقد وزارة المخطيط مع اسمدارر مدق للقيام بمحليل ممطلبات الحقيبة االكمرونية للمناقصات
ومنظمميم ومطمموير مسممودة الدممروط المرجعيممة المعممدة مممت قبممل وزارة المخطمميط /دا ممرة العقممود
الحكومية العامة بما يمناسب والهدف الذر اندأ المدرو مت اجله بأحدث المقنيات الفنية الالزمة
وإعادة احمساب الكلفة المخمينية.
 -2مرغب جهة المعاقد المدار إليها أعاله دعومكم لمقديم طلب بيات اهممام للمهممة الممذكورة فم
أعاله.
 -2سمميمم ممويممل هممذه المهمممة ااسمدممارية مممت الموازنةةا االثةةتيما يا لهممذه المموزارة وذلممو وفقمما
ألسلوب ااخميار (جودة ومكلفة).
 -3أذا رغبمم ف المداركة ف هذه المهمة يرجى المفضل بمقديم طلب بيات اهمممام بهمذه المهممة
ااسمدارية يحدد ممههالمكم المم ممكمنكم ممت منفيمذ همذه المهممة ومقمديم المعلوممات المبينمة فم
أدناه:
أ -معريف بمقدم العطاء ويمضمت:
 ااسم والسيرة الموجزة. مجال ااخمصاص. وثا المسجيل وااعمماد (إت وجدت).ب -وصف الخبرة السابقة لمنفيذ مداريع مماثلة.
ت -المؤهالت الفنيا (وفق ما مطلوب في الش وط الم جعيا).
ث -الخبرة ف منفيذ المداريع ف جمهورية العرا (إت وجدت).
ج -الخبرة ف منفيذ المداريع ف منطقة الدر األوسط (إت وجدت) خالل الخمسمة سمنوات
الماضية.
ح -أية دهادات مقديرية ممنوحة لالسمدارر.
خ -أية معلومات أخرى مودوت مقديمها إلثبات أهليمه بهذه المهمة.
د -يجب أت يكوت ااسمدارر مت دولة مههلة.
 -4يحممم لجهمممة المعاقمممد وزارة المخطممميط /مكممممب الممموزير /قسمممم العقمممود أت مطلمممب ممممت مقمممدم
العطمماءات الحضممور لمقممديم دممرح وموضمميال لمممههالت ااسمدممارر وإمكانيامممه لمنفيممذ مثممل هممذه
المهمة.
 -5سمقوم جهمة المعاقمد باخميمار ااسمدمارر وفم أسملوب (الجمودة والمكلفمة) بنماء علمى بيانمات
ااهممام المقدمة ومطلب مقديم مقمرح يدمل الجانبيت الفن والمال فيما يمعل بالمهمة.
 -6يح لجهة المعاقد المفاوض على المقمرح الفن والمال المقدم.

 -7سعر دراء وثا المناقصة المحدودة ( )252,222ما ة وخمسموت ألمف دينمار عراقم فقمط
غير قابل للرد مت قبل قسم العقود على العنوات األم ( :العرا – بغداد – كرادة مريم – قمرب
جسر الجمهورية – مبنى وزارة المخطيط – البناية  – Aالطاب الرابع – قسم العقود).
 -8مدة اإلعالت ( )35يوم عمل مبدأ مت ماريخ .2222/22 /29
 -9أخممر موعممد اسمممالم طلبممات بيممات ااهممممام مممت قبممل ااسمدممارر الفممرد مممع كافممة الممطلبممات
المدار إليها ف أعاله همو يموم (الثالثماء) الموافم ( )2222/2/25السماعة الثانيمة عدمر ظهمرا
بموقيمممت بغمممداد فممم مبنمممى وزارة المخطممميط – ااسممممعالمات االكمرونيمممة – صمممندو محليمممل
العطاءات.
 -22ف حالة وجود أية اسمفسارات فمرسل ف موعد أقصماه (الثالثماء) الموافم 2222/2/2
على العنموات (مبنمى وزارة المخطميط – ااسممعالمات االكمرونيمة) أو البريمد االكمرونم لقسمم
العقود contracts.dep@mop.gov.iq
وزا ة التخطيط
مكتب الوزي
قثم العقود

