جمهورية العراق
وزارة التخطيط
اعالن مناقصة
مشروع قرض الصندوق االجتماعي للتنمية
اسم المناقصة  :انشاء طرق في القرى (البو مرجان  ,العطاء  ,المزاريج) في محافظة الديوانية .
رقم المناقصة DIW-02-1 :
اسرهًد حكويح انعراق لرضا يٍ انثُك انذونٌ نرًوٍم ( الصندوق االجتماعً للتنمٌة )  ،وذرغة ترخصَص جسء يٍ انمرض نرًوٍم
اَشاء طرق فٌ انمرى (انثو يرجاٌ  ،انعطاء  ،انًسارٍج) فٌ يحافظح انذٍواََح .
تدعو وزارة التخطٌط  /الصندوق االجتماعً للتنمٌة الشركات والمقاولٌن من ذوي االهلٌة والمؤهلٌن لتقدٌم عطاءاتهم لتنفٌذ مشروع
اَشاء طرق فٌ انمرى (انثو يرجاٌ  ،انعطاء  ،انًسارٍج) فٌ يحافظح انذٍواََح ( رقم المناقصــة  )DIW-02-1وحسب جــدول الكمٌات
والمواصفات والمخططات المرفقة فً وثٌقة المناقصة .
مدة تنفٌذ المشروع ( ٌ 180وم بضمنها اٌام العطل واالعٌاد ) .
ٌمكن شراء مجموعة وثائق العطاءات الكاملة باللغة العربٌة من قبل المتناقصٌن الراغبٌن لدى تقدٌم طلب خطً فً العنوان أدناه ودفع
مبلغ قدره  022دوالر امرٌكً غٌر قابل للرد نقدا" وسٌتم تسلٌم وثائق العطاء عن طرٌق التسلٌم بالٌد .
تقدم العطاءات بظرف مغلق ومختوم مكتوب علٌه اسم ورقم المناقصة ٌودع فً صندوق العطاءات فً العنوان ادناه مرفقة معه الوثائق
والمستمسكات التالٌة-:
 .1سَرضًٍ انعطاء ضًاٌ عطاء عهي شكم خطاب ضًاٌ او صك يصذق تمًَح (  110,,,دوالر) واحذ وثالثوٌ انف دوالر
ايرٍكٌ او ياٍعادنه تانذٍُار انعرالٌ سارً انًفعول حري ٍ 82وو يٍ ذارٍخ سرٍاٌ انعطاء (  112يائح و ثًاََح عشر ٍويا يٍ
ذأرٍخ انغهك) وٍكوٌ تأسى انشركح انًرُالصح حصرا ً ونحساب وزارج انرخطَظ  /انصُذوق االجرًاعٌ نهرًَُح .
 .8مدة صالحٌة العطاء ٌ 02وما بعد الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات المذكور فً ورقة بٌانات العطاء .
 .1عدد نسخ العطاء الواجب تعبئتها وإعادتها هو نسختان ( اصلٌة  +نسخة ) .
اوالً -:سٌتم تنفٌذ المناقصة وفقا الجراءات العطاءات التنافسٌة الوطنٌة وٌحق لجمٌع الشركات والمقاولٌن من ذوي االهلٌة
انرمذٍى نهرُافس كًا هو يحذد فٌ (ارشاداخ انرورٍذاخ).
ثانٌاًٌ -:مكن للمناقصٌن ذوي االهلٌة الراغبٌن ان ٌحصلوا على معلومات اضافٌة من وزارة التخطٌط  /الصندوق االجتماعً
للتنمٌة  /الطابق الرابع وعلى البرٌد االلكترونً  sfd.prs.iraq@gmail.com .حٌث ٌقدم طلب التوضٌحات خطٌا ً
من قبل المتناقصٌن من خالل االٌمٌل المذكور .
ثالثاًٌ -:جب تسلٌم العطاءات فً العنوان ادناه وأن اخر موعد لتسلم العطاءات  /الساعة الحادٌة عشر صباحا ً من ٌوم الثالثاء
الموافق  0200/7/02بتوقٌت بغداد  ،العطاءات االلكترونٌة الٌسمح بها  ،العطاءات المتأخرة سٌتم رفضها  ،وسٌتم
فتح العطاءات فعلٌا ً وبوجود ممثلٌن عن المناقصٌن الراغبٌن بالحضور شخصٌا ً فً العنوان ادناه فً نفس ٌوم الغلق ،
وسٌكون ٌوم األحد الموافق  0200/7/77الساعة العاشرة صباحا ً موعداً لالجتماع مع المناقصٌن لتوضٌح اسلوب ملئ
وثائق العطاء واالجابة على االستفسارات .
عنوان تسلٌم العطاءات
مبنى وزارة التخطٌط  /الطابق االول /غرفة استالم عطاءات الصندوق االجتماعً للتنمٌة  /الكائنة فً بغداد  /كرادة مرٌم  /قرب جسر
الجمهورٌة

وزارة التخطٌط
الصندوق االجتماعً للتنمٌة

