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 الهيئة العامة لل�سدود واخلزانات- وزارة املوارد املائية

)2009 ) ل�سنة16( (�إعالن املناق�صة رقم
)(مناق�صة تنفيذ م�شروع �سد الوند �شمال غرب مدينة خانقني �ضمن حمافظة دياىل
) من مبلغ العطاء وان تكون ال�صكوك او خطابات%1( ـ يرفق مع العطاء خطاب �ضمان او �صك م�صدق بن�سبة9
ال�ضمان با�سم مقدمي العطاءات ح�صرا وان تكون المر الهيئة العامة لل�سدود واخلزانات وان تكون نافذة ملدة
.)(�ستة �أ�شهر
ـ ان يق ��دم نب ��ذة عن ر�أ�سم ��ال ال�شركة ورقم ح�سابها اجل ��اري وا�سم امل�صرف الذي تتعام ��ل معه ال�شركة مع10
.ن�سخة من احل�سابات اخلتامية امل�صدقة للثالث �سنوات الأخرية
ـ:يتم ت�سليم العطاءات اىل �سكرترية جلنة فتح العطاءات بظرفني
:ـ جتاري وي�ضم جميع امل�ستم�سكات التي جاء ذكرها �أعاله1
ـ:ـ فني ويت�ضمن2
�أـ كاف ��ة املوا�صف ��ات الفني ��ة وجداول الكمي ��ات الأ�صلي ��ة املختومة بختم ه ��ذه الهيئة م�سعرة من قب ��ل ال�شركة
رقم ��ا وكتاب ��ة ولكافة فقرات اجلداول وخمتومة بختم ال�شركة وموقع ��ة من قبل املدير املفو�ض لكافة �صفحات
. وتعترب �أ�سعار العطاءات املقدمة �أ�سعار ًا نهائية وغري قابلة للتفاو�ض،امل�ستندات املذكورة �أعاله
.ب ـ منهاج العمل املطلوب
.ج ـ بيان م�ؤهالت اجلهاز الفني واالخت�صا�صيني لتنفيذ العمل
.د ـ قائمة بالآليات العائدة اىل ال�شركة او املقاول
يت ��م فتح الظرف التجاري ابتداء ف�إذا كان م�ستوفيا لل�شروط يفتح العر�ض الفني ويتم �إ�شراكه وبعك�سه يهمل
.العطاء ب�أكمله
عل ��ى جمي ��ع امل�شارك�ي�ن مم ��ن لديه ��م ا�ستف�س ��ارات بخ�صو� ��ص املناق�ص ��ة �سيك ��ون ي ��وم الأربع ��اء امل�ص ��ادف
 م�ؤك ��د ًا االجاب ��ة على اال�ستف�س ��ارات علم ًا ب�أن �آخر موعد لقبول العط ��اءات يف ال�ساعة الثانية2009/11/25
 موعد ًا للإجابة وال يقبل �أي عطاء ي�سلم بعد امليعاد املحدد وتبد�أ جلنة فتح2009/12/6 ع�شرة من يوم الأحد
العط ��اءات فور ًا باملبا�شرة بفتح العط ��اءات ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أج ��ور الن�شر والإعالن علما ان
.الهيئة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات
www.iraq-mowr.org :موقع الوزارة على االنرتنيت
info@iraq-mowr.org - waterresmin@yahoo.co.uk :الربيد االلكرتوين
:الربيد االلكرتوين للهيئة
wreserved2004@yahoo.com - Iraq.Dams2008@yahoo.com
7270149  هاتف ـ مركز الإعالم والعالقات- 7723447 هاتف ـ مكتب املفت�ش العام
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 باب املعظم قرب/ تعل ��ن الهيئة العام ��ة لل�سدود واخلزانات �إحدى ت�شكيالت وزارة املوارد املائي ��ة الكائنة يف
كلي ��ة التمري� ��ض عن مناق�صة (�إن�شاء �سد الوند) الواقع على نهر الوند الذي يقع يف اجلزء ال�شرقي من العراق
قرب احلدود الإيرانية �شمال غرب مدينة خانقني �ضمن حمافظة دياىل) وباال�ستناد اىل �شروط املقاولة العمال
الهند�س ��ة املدني ��ة التي تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من �شروط العقد ال ��ذي �سيتم التوقيع عليه مع اجلهة املنفذة وفق ًا
 ويدخل العمل �ضمن تخ�صي�صات م�شروع �إن�شاء �سدود2008 ) ل�سنة1( لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم
.2009 ) من املوازنة اال�ستثمارية لعام2() الت�سل�سل1() تف�صيل النوع1( �صغرية يف كافة املحافظات نوع
على جميع الراغبني بامل�شاركة من ال�شركات احلكومية والأهلية وال�شركات الأجنبية والعربية واملقاولني من
ذوي اخل�ب�رة والذي ��ن �سبق وان قاموا بتنفيذ �سدود مماثلة ممن لديه ��م الرغبة يف التقدمي على هذه املناق�صة
) مليون1500,000( مراجعة الق�سم القانوين يف هذه الهيئة للح�صول على وثائق املناق�صة مقابل مبلغ قدره
ـ:وخم�سمائة الف دينار غري قابل للرد وفق ال�شروط التالية
الأوىل �إن�شائية) �صادرة م ��ن وزارة التخطي ��ط والتعاون/ـ حائ ��ز عل ��ى هوية ت�صني ��ف املقاول�ي�ن (الدرج ��ة1
.الإمنائي جمددة ونافذة
ـ يف حالة التقدمي على �شكل م�شاركة ي�شرتط يف طرف امل�شاركة الذي ميتلك اخلربة يف تنفيذ �سدود مماثلة2
ويقوم بتنفيذ اجلزء الرئي�سي من العمل ان ال تقل درجة ت�صنيفه عن الدرجة الأوىل وان حتدد ن�سبة م�ساهمته
 وان يق ��وم كل طرف من �أط ��راف امل�شاركة بتقدمي خط ��اب �ضمان عن ح�سن%50 يف امل�شارك ��ة مب ��ا ال تق ��ل عن
.التنفيذ بن�سبة م�شاركته بعد الإحالة وقبل توقيع العقد
ـ يف حال ��ة �إ�ش ��راك مقاول ثانوي م�سمى ي�ش�ت�رط ان يكون حا�ص ًال على هوية ت�صني ��ف املقاولني �صادرة من3
وزارة التخطي ��ط والتع ��اون الإمنائي (درجة �أوىل) ب�صفة العمل ال ��ذي يقوم بتنفيذه وان يقدم خطاب �ضمان
.عن ح�سن تنفيذ هذا العمل ومبوجب التعليمات بعد الإحالة وقبل توقيع العقد
.ـ قائمة باالعمال املماثلة م�ؤيدة من اجلهات امل�ستفيدة4
.ـ عقد ت�أ�سي�س ال�شركة مع �شهادة الت�أ�سي�س وعقد امل�شاركة يف حالة وجود �شريك م�صدقة من جهة الإ�صدار5
ـ توقيع التعهد الذي ين�ص على تقدمي العطاء وفق �شروط املناق�صة مع ا�ستمارة تقدمي العطاء موقعة من قبل6
.املقاول او املدير املفو�ض لل�شركة وختمها بختم ال�شركة
ـ ان يك ��ون العط ��اء معنون ًا اىل الهيئة العامة لل�س ��دود واخلزانات ومطبوعا على من ��وذج مرا�سالت ال�شركة7
الر�سم ��ي خمتوما بختمها مدرجا فيه عنوان ال�شركة و�أرقام الهوات ��ف والفاك�س والربيد االلكرتوين والنقال
.ومو�ضحا فيه ا�سم وتوقيع مقدم العر�ض و�صفته الر�سمية يف ال�شركة
.)ـ ان يكون العطاء املقدم نافذا ملدة ال تقل عن (�ستة �أ�شهر8

MINITSTYR OF WATER RESOURCES State Commission for DAMS AND RESERVOIRES
Announcement No. (16) for the year 2009, Tender for; ((Construction of Al-Wand Dam in
Khanaqin city, Diyala Governorate))
Ministry of Water Resources State Commission for Dams and Reservoirs
(S.D.D.R), Baghdad, IRAQ Announces the following tender in accordance
with instruction of the governmental contracts order No.1\2008:
• Tender for Construction of Al-Wand Dam on Wand river North West of
Khanaqin city, Diyala Governorate in accordance with the Contact Condition
for Civil Engineering works which is consider as fundamental part of the co tract that will be signed with the contractor.
• Funding for this project has been allocated under item of Construction of
small dams in the country, category 1, subcategory 1, sequence 2 of the Mini try budget for capital investment.
• All interested and contractors with specialized experience in the construction
of similar dams to contact the legal Dept. in the S.C.D.R. to obtain the bid do uments and conditions, bidders must pay a nonrefundable fee of (1,500,000) ID
( one million & five hundred Iraqi Dinras) for obtaining the tenders documents,
according to the following conditions:
1- The bidder should have grade 1/construction constructor's license, issued
by the Iraqi Ministry of Planning and development cooperation, renewed and
valid up.
2- In case of partnership:
3- - The grade of the partner (who is experienced with similar dams projects'
executing) that shall execute the main part of the project, should not be less than
(grade/1), his contributive proportion should be specified and should be not less
than (50%) of the partnership, each partner should submit a letter of credit as
performance bond according to his proportion of partnership (after awarding
and before signing the contract).
4- A letter of similar works by the beneficiary employers.
5- Company's establishment contract band and certified partnership document
(in case of partnership).
6- Signing the commitment and the offer application by the contractor himself
or the company's authorized director.
7- The offer should be addressed for the State Commission for Dams and Re ervoirs, typed on the official corresponding sheet paper, includes the comp ny address, phone numbers, faxes, emails, and authenticated by the company's
stamp
8- The offer validity should be for not less than six months.
9- A preliminary deposit in the form of a letter of credit for the amount of (1%

of the total offer amount) in the name of the person submitting the offer
10- A summary that includes the company's principal, current account number,
name pf bank used by the company, and a certified letter about the final a counts of the company for the past three years.
The offer shall be submitted to the secretary of "Offers Opening Committee"
in the S.C.D.R. in two separated envelopes with the name and number of the
announcement marked in the outside of the envelopes:
a- Commercial offer: includes all the documents mentioned above.
b- Technical offer: includes;
1- All the technical specifications, original bill quantities that are stamped with
S.C.D.R. stamp shall be priced by the company and the company and the co pany and the prices should be written with numbers and text, for all items of
the bills, and stamped with company's official after signing all the documents
pages by the company's authorized manager, the submitted offer prices shall be
considered as final and nonnegotiable.
2- Work progress chart.
3- Showing the qualifications the specialists and technical staff for executing
the tender.
4- A list of equipments & machines belong to the company or contractor.
The commercial offer envelope shall be opened first, if it is satisfied, then the
technical offer shall be opened to participate the competition, other wise the
offer shall be neglected.
- All the bidders who have questions about the tender should contact the S.C.D.R
on Wednesday 25, November 2009 to get answers.
- The deadline for accepting offers is 12:00 p.m. on Sunday 6, December.2009,
any offer submitted after this date shall not be accepted.
- The S.C.D.R is not obliged to accept the lowest prices offer.
- Announcement fee will be paid by the awarded bidder.
- Ministry of Water Resources website:
E-mail Address: www.iraq-mowr.org
info@iraq-morwr.org
waterresimin@yahoo.com
(S.C.D.R) s E-mail Address: wresrved_2008@yahoo.com
Iraq.dams@yahoo.com
The General Inspector's bureau phone No. (+ 964 17723447)
Media & public relations Center phone No. (+ 964 17270149)

