جمهورية العراق
وزارة التخطيط
اعالن مناقصة
مشروع قرض الصندوق االجتماعي للتنمية
اسم المناقصة  :انشاء مدارس سعة (6صف) في القرى (ال مسلم  ,ال بوهان  ,الزريف) وانشاء مركز صحي في قرية (الزريف) في
محافظة ذي قار.
رقم المناقصة THI-02-2 :
استلمت حكومة العراق قرضا من البنك الدولي لتمويل ( الصندوق االجتماعي للتنمية )  ،وترغب بتخصيص جزء من القرض لتمويل
انشاء مدارس سعة (6صف) في القرى (ال مسلم  ,ال بوهان  ,الزريف) وانشاء مركز صحي في قرية (الزريف) في محافظة ذي قار .
تدعو وزارة التخطيط  /الصندوق االجتماعي للتنمية الشركات والمقاولين من ذوي االهلية والمؤهلين لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ مشروع
انشاء مدارس سعة (6صف) في القرى (ال مسلم  ,ال بوهان  ,الزريف) وانشاء مركز صحي في قرية (الزريف) في محافظة ذي قار
(رقم المناقصــة  )THI-02-2وحسب جــدول الكميات والمواصفات والمخططات المرفقة في وثيقة المناقصة
مدة تنفيذ المشروع (  180يوم بضمنها ايام العطل واالعياد ) .
يمكن شراء مجموعة وثائق العطاءات الكاملة باللغة العربية من قبل المتناقصين الراغبين لدى تقديم طلب خطي في العنوان أدناه ودفع
مبلغ قدره  200دوالر امريكي غير قابل للرد نقدا" وسيتم تسليم وثائق العطاء عن طريق التسليم باليد .
تقدم العطاءات بظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم المناقصة يودع في صندوق العطاءات في العنوان ادناه مرفقة معه الوثائق
والمستمسكات التالية-:
 .1سيتضمن العطاء ضمان عطاء على شكل خطاب ضمان او صك مصدق بقيمة (  20,000دوالر امريكي) عشرون الف دوالر
امريكي او مايعادله بالدينار العراقي ساري المفعول حتى  28يوم من تاريخ سريان العطاء (118مائة وثمانية عشر يوما من
تأريخ الغلق) ويكون بأسم الشركة المتناقصة حصرا ولحساب وزارة التخطيط  /الصندوق االجتماعي للتنمية .
 .2مدة صالحية العطاء  90يوما بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات المذكور في ورقة بيانات العطاء .
 .3عدد نسخ العطاء الواجب تعبئتها وإعادتها هو نسختان ( اصلية  +نسخة ) .
اوال -:سيتم تنفيذ المناقصة وفقا الجراءات العطاءات التنافسية الوطنية ويحق لجميع الشركات والمقاولين من ذوي االهلية
التقديم للتنافس كما هو محدد في (ارشادات التوريدات).
ثانيا -:يمكن للمناقصين ذوي االهلية الراغبين ان يحصلوا على معلومات اضافية من وزارة التخطيط  /الصندوق االجتماعي
للتنمية  /الطابق الرابع وعلى البريد االلكتروني  sfd.prs.iraq@gmail.com .حيث يقدم طلب التوضيحات خطيا
من قبل المتناقصين من خالل االيميل المذكور .
ثالثا -:يجب تسليم العطاءات في العنوان ادناه وأن اخر موعد لتسلم العطاءات  /الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الثالثاء
الموافق  2022/8/9بتوقيت بغداد  ،العطاءات االلكترونية اليسمح بها  ،العطاءات المتأخرة سيتم رفضها  ،وسيتم فتح
العطاءات فعليا وبوجود ممثلين عن المناقصين الراغبين بالحضور شخصيا في العنوان ادناه في نفس يوم الغلق ،
وسيكون يوم الثالثاء الموافق  2022/8/2الساعة العاشرة صباحا موعدا لالجتماع مع المناقصين لتوضيح اسلوب ملئ
وثائق العطاء واالجابة على االستفسارات .
عنوان تسليم العطاءات
مبنى وزارة التخطيط  /الطابق االول /غرفة استالم عطاءات الصندوق االجتماعي للتنمية  /الكائنة في بغداد  /كرادة مريم  /قرب جسر
الجمهورية

وزارة التخطيط
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