أمانة بغداد

Baghdad Mayoralty

Mayor's Bureau

مكتب أمين بغـداد

Project Management Team

فريـق ادارة المشـروع
ادارة ﻣﺷﺎرﻳﻊ  :ب.د/

)IBRD Loan No. 8796-IQ (Baghdad Water Supply and Sewerage Improvement Project
Renewal of water supply networks –M 821- BWA-W-03
)(400 days

فريق ادارة مشاريع البنك الدولي
امانة بغداد – ساحة الخالني – شارع الخلفاء
رقم المشروع BWA‐W‐03 :
م /مشروع تجديد شبكات المياه –M 821
السادة اصحاب الشركات المحترمون ..
تحية طيبة...
اشارة الى مشاركتكم بتاريخ  ٢٠١٩/٨/٤بالتقديم على مناقصة مشروع تجديد شبكات المياه – محلة ٨٢١
ندرج لكم في ادناه نتائج الدراسة والتحليل والشركة التي احيل اليھا العمل وكما يلي:
اوال  /الشركة التي احيلت المناقصة اليھا  :ائتالف شركة الھجرس وبھجة الشرق J.V
 تاريخ مصادقة على االحالة ٢٠١٩/١٠/٢٤ : مبلغ العطاء 3.651.281 US : مدة التنفيذ التي قدمتھا الشركة  ٣٠٠ :يوم تقويمي . ملخص نطاق العمل :** سيقوم ائتالف الشركتين بتجديد شبكات المياه الصالحة لالستھالك البشري لمحلة  ٨٢١والتي تقع في بلدية
الرشيد في جانب الكرخ وتتالف فعاليات التنفيذ من الفقرات التالية :
 -١تجھيز وتمديد انابيب دكتايل بقطر  ٢٠٠ملم وبطول  ١٦٣٨٠م .طول .
 -٢تجھيز وتمديد انابيب دكتايل بقطر  ١٥٠ملم وبطول  ١٣٧٥٢م .طول .
-٣تجھيز وتمديد انابيب دكتايل بقطر  ١٠٠ملم وبطول  ١٨٧٥٦م .طول .
 -٤تجھيز ونصب وربط اقفال قطر  ٢٠٠ملم عدد.٩ /
ﺑﻐﺪاد – ﺳﺎﺣﺔ اﳋﻼﱐ /ﺷﺎرع اﳋﻠﻔﺎء
ﻫﺎﺗﻒ (+٩٦٤) ٨١٨٩٠١٠ :ﺑﺪاﻟﺔ  ٩ﺧﻄﻮط
اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ :
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 -٥تجھيز ونصب وربط فوھات حريق عدد.١٠ /
 -٦تجھيز وعمل لفتح منافذ لتغذية الدور والمرافق العاملة وكما يلي :
ا ٣٧٩٠ -منفذ قطر  ١٢ملم باستعمال  ٢٢٧٤٠م .طول من االنابيب قطر  ١٢ملم .
ب ١٢٥-منفذ قطر  ١٨ملم باستعمال  ٧٥٠م  .طول من االنابيب وقطر  ١٨ملم .
ج ٧ -منافذ قطر  ٢٥ملم باستعمال  ٤٢م .طول من االنابيب قطر  ٢٥ملم .
د -منفذ واحد قطر  ٥٠ملم باستعمال  ٦م .طول من االنابيب قطر  ٥٠ملم .
 -٧تجھيز مواد وعمل النشاء منھوالت كونكريتية لفوھات الحريق واالقفال.
 -٨قطع شبكة المياه القديمة في المحلة .
ثانيا  /الشركات التي قدمت عطاءاتھا واسباب عدم االحالة :

١

شركة الجاذبية الھندسية

مبلغ العطاء بالدوالر
االمريكي
٤.٥٧٢.٨٧٠

٢

شركة ھندسة الحدرة

٣.٣٠٩.٠٦٣

٣

شركة الموارد الفنية

٣.٧٣٧.٠٩٥

ت

اسم الشركة

ﺑﻐﺪاد – ﺳﺎﺣﺔ اﳋﻼﱐ /ﺷﺎرع اﳋﻠﻔﺎء
ﻫﺎﺗﻒ (+٩٦٤) ٨١٨٩٠١٠ :ﺑﺪاﻟﺔ  ٩ﺧﻄﻮط
اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ :

اسباب عدم االحالة
وحسب ضوابط البنك الدولي لم تتم دراسة عروض
الشركة لوجود عروض فنية منافسة ومستوفية واقل
سعرا من عرض الشركة .
غير مؤھل من الناحية الفنية والمالية ولالسباب التالية :
ا -لم تحقق حجم اعمال االنشاء السنوي الفضل اربع
سنوات من السبعة االخير حيث ان المطلوب سبعة
ماليين والمقدم من الشركة ھو . ٤.٩٨٤.٨٢٥
ب-لم تحقق المطلوب من المعدات الضرورية للعمل .
ج-لم تحقق توفر رأس مال عامل للشركة حيث ان
المطلوب  ١.٧مليون دوالر والمقدم من قبل الشركة ھو
 ١.٦٢٣.١٤٨مليون دوالر .
د-قدم مقترح مدير مشروع بخبرة  ١٠سنوات
والمطلوب ھو  ٢٠سنة .
ھـ-قدم مقترح مھندس مدني للمشروع بخيرة  ٧سنوات
والمطلوب ھو  ١٥سنة خبرة في مجال تمديد انابيب
مياه الماء والمجاري .
غير مؤھل ولالسباب التالية :
ا -قدمت الشركة عرضا ناقصا غير مكتمل حيث لم
تقدم الشركة الوثائق المطلوبة والمنصوص عليھا في
وثيقة العطاء االصلية.
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