جمھورية العراق
أمانة بغداد
مشروع تحسين خدمة تجھيز المياه والصرف الصحي في بغداد – رقم القرض IQ- ٨٧٩٦
إعالن لطلبات اإلھتمام لمھمة اإلشراف والخدمات ذات الصلة لمشروع بناء الخزان  R2باإلضافة الى مشاريع تجديد شبكات المياه
مرجع المشروع PMT.CS.07 :
ً
تمويال من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )") (IBRDالبنك"( في شكل قرض مقابل تكلفة مشروع تحسين خدمة تجھيز المياه
تلقت الحكومة العراقية
والصرف الصحي في بغداد .تعتزم أمانة بغداد ،وھي الجھة المنفذة للمقترض  ،تكريس جزء من القرض لصرفه مقابل عقد الخدمات االستشارية التي
تھدف إلى اإلشراف على البناء والخدمات ذات الصلة على بناء خزان ) (R2وتجديد شبكات مياه في خمسة محالت في بغداد.
تعتزم أمانة بغداد وضع الئحة مختصرة من الشركات االستشارية أو اتحاد الشركات المؤھلة لتقديم الخدمات االستشارية لألعمال المذكورة أعاله.
تشمل الخدمات تقديم المساعدة الفنية الالزمة ألمانة بغداد ،ومراجعة التصاميم ،واإلشراف على أعمال البناء ،ورصد التق ّدم ال ُمحرز في المشروع
واإلبالغ عنه ،وتوضيب مجموعة كاملة من الرسومات والخرائط التي تبيّن الوضع المبني لجميع األعمال المنجزة وإدارة العقود ذات الصلة بالمھمة.
إن مدة تنفيذ المشروع ھي ستة وثالثون ) (٣٦شھراً إلكتمال الخزان ) .(R2إن مدة تنفيذ مشاريع تجديد الشبكات تقع ضمن فترة الستة وثالثون شھرا.
تدعو أمانة بغداد اآلن الشركات أو اتحادات الشركات االستشارية المؤھلة للتعبير عن اھتمامھا بتقديم الخدمات المذكورة أعاله .يجب على الشركات
االستشارية المھتمة تقديم معلومات توضح مؤھالتھم وقدرتھم على أداء الخدمات )الھيكل التنظيمي؛ الخبرة العامة؛ الخبرة في المنطقة؛ المھام
المماثلة( .يجب أن تقتصر ملفات التعبير عن االھتمام المقدمة على  ٣٠صفحة كحد أقصى ويجب أن تشمل اإلحداثيات الكاملة للشركة )أو إتحاد
الشركات( االستشارية )أرقام الھاتف والبريد االلكتروني وأسم المدير المفوض.(...
سوف يتم اختيار الئحة مختصرة من االستشاريين وف ًقا لإلجراءات المنصوص عليھا في اإلجراءات المُعتمدة الختيار اإلستشاريين من قبل المقترضين
من البنك الدولي .بعدھا ،تتم دعوة الشركات /اتحاد الشركات االستشارية المختصرة لتقديم عروض فنية ومالية بوجب وثائق عطاء خاصة بالمھمة،
وسيتم اختيار شركة  /اتحاد شركات استشارية وف ًقا لطريقة االختيار على أساس الجودة والسعر ) (QCBSالمعتمدة في المشاريع الممولة من البنك
الدولي .
يمكن للشركات /إتحاد الشركات اإلستشارية المھتمين بالمھمة ،الحصول على معلومات إضافية على العنوان المدوّ ن أدناه بين الساعة التاسعة صباحا ً
والواحدة بعد الظھر )توقيت بغداد(.
إن آخر موعد للشركات أو إتحاد الشركات لتقديم التعبير عن إھتمامھم بالمشاركة ھو الرابع والعشرون من شھر شباط (٢٠٢٠/٠٢/٢٤) ٢٠٢٠
الساعة الواحدة بعد الظھر بتوقيت بغداد.
يتم تسليم ملفات التعبير عن اإلھتمام على العنوان المُدوّ ن أدناهُ .تقبل الملفات اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني.
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