الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
شرف -إخاء -عدالة
وزارة التجهيز والنقل
إدارة البنى التحتية للنقل الطرقي الممولة بموارد تمويل خارجية
إعالن استدراج مناقصة دولية
رقم /001ل.إ.ص.ع  -و.ت.ن/أ2022/
 -1حصلــت حكومــة الجمهوريــة اإلســامية الموريتانيــة علــى قــرض مــن الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة ،لتمويــل مقطــع أشــميم
ـ أنبيكــت لحــواش البالــغ طولــه  120كلــم تقريبــا مــن طريــق النعمــة -أنبيكــت لحــواش.
 -2تدع ــو وزارة التجهي ــز والنق ــل ف ــي الجمهوري ــة اإلس ــامية الموريتاني ــة بموج ــب إش ــعار اس ــتدراج الع ــروض الحال ــي ،المترش ــحين المؤهلي ــن
إل ــى تقدي ــم عروضه ــم الفني ــة والمالي ــة وكذل ــك خبراته ــم ومؤهالته ــم لتنفي ــذ أش ــغال بن ــاء الطري ــق المذك ــور  -المقس ــم إل ــى مقطعي ــن  -ف ــي
مظ ــروف مغل ــق :
المقطع رقم  :1أشميم ـ حاسي تجكانت بطول  61كم
المقطع رقم  :2حاسي تجكانت ـ أنبيكت لحواش بطول  58كم
ويبين الجدول التالي عناصر أهم بنود أشغال هذا الطريق حسب كل مقطع على حده:

البيان
الردم
طبقة األساس
طبقة القاعدة
طبقة اسفلتية ( 5سم)

كميات المقطع األول
157517
118901
83542
365850

الوحدة
م3
م3
م3
م2

كميات المقطع الثاني
147195
114029
80119
350858

باإلضافة الي إنجاز عدد من األشغال في كل مقطع منها:
¦بناء المنشآت المائية.
¦نزع الرمال وحماية حرم الطريق.
¦وضع عالمات كيلومترية تبعد عن بعضها 5كلم.
¦وضع اإلشارات المرورية األفقية والعمودية للطريق.
¦وضع حواف اسمنتية مغروزة في الوسط الحضري.
¦بناء تقاطعات طرقية.
تقدر مدة تنفيذ األشغال ب:
 المقطع األول  20شهرا￼￼￼￼ . المقطع الثاني  20شهرا. -3تعتبــر هــذه المناقصــة دوليــة و مفتوحــة أمــام الشــركات أو ائتــاف الشــركات التــي تســتجيب لمعاييــر األهليــة المنصــوص عليهــا بموجــب
القانــون  2010 /044بتاريــخ  22يوليــو  2010ومراســيم تطبيقــه ووفقــا للمعاييــر المبينــة فــي قواعــد وإجــراءات الهيئــة المانحــة (الصنــدوق
الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة).
 -4يمكن للمترشحين والمهتمين الحصول على معلومات إضافية ومراجعة ملف المناقصة على العنوان التالي:
إدارة الدراسات والبرمجة والتعاون
وزارة التجهيز والنقل
السبخة -انواكشوط -موريتانيا
 -5يمكــن للمترشــح شــراء ملــف المناقصــة بالكامــل اعتبــارا مــن تاريــخ االربعــاء  5ينايــر  ،2022بدفــع مبلــغ غيــر قابــل لالســترجاع قــدره
 10000عشــرة أالف أوقيــة إلــى الخزينــة العامــة ،وســيتم تســليم نســخة الكترونيــة مــن دفتــر الشــروط الفنيــة ومخططــات التصاميــم الهندســية
بصيغــة  PDFباإلضافــة إلــى النســخة الورقيــة.
 -6تعتبــر الزيــارة الميدانيــة إلزاميــة ،وســتنظم بشــكل جماعــي بتاريــخ الجمعــة  21ينايــر  2022وســيكون اللقــاء عنــد الســاعة التاســعة بالتوقيــت
المحلــي عنــد نقطــة الخــروج مــن مدينــة آشــميم باتجــاه أنبيكــت لحــواش ،وســتوزع إفــادات بزيــارة الموقــع لــكل مشــارك علــى حــدة .وســتتبع هــذه
الزيــارة باجتمــاع فــي مبانــي اإلدارة المذكــورة مــن أجــل تقديــم التوضيحــات واألجوبــة الالزمــة علــى مختلــف االستفســارات واألســئلة المطروحــة
مــن طــرف المقاوليــن المشــاركين فــي هــذه الزيــارة.
ملحوظــة :1ويشــترط فــي ممثــل المترشــح (مصحوبــا بتوكيــل) ان يكــون ذا خبــرة فــي اعــداد وتحضيــر عــروض المشــاريع الطرقيــة مــع احضــار
مــا يثبــت ذلــك قبــل موعــد الزيــارة بيوميــن علــى األقل.
 -7كون مدة صالحية العروض تسعون ( )90يوما اعتبارا من تاريخ فتحها.
 -8لغة العرض والوثائق المتعلقة به وأية مراسالت أخرى مع اإلدارة هي اللغة العربية.
 -9يقــدم المترشــح فــي إطــار عرضــه ضمانــة مؤقتــة بقيمــة عشــرة مالييــن أوقيــة لــكل مقطــع علــى حــدة .وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن العــرض
صالحــة لمــدة مائــة وعشــرين ( )120يومــا اعتبــارا مــن تاريــخ فتــح العــروض
 -10الشروط التأهيلية للمترشح تنص على أنه يجب إثبات مايلي:
¦التجربة الخاصة خالل الفترة ما بين ().2010-2020
 في حالة مترشح بصفة منفردة:¦بناء أو إعادة تأهيل ثالث طرق إسفلتية ال يقل طولها اإلجمالي عن  150كلم (ال يقبل مشروع بطول أقل من  40كم)
 في حالة مترشح في إطار ائتالف:¦رئيس االئتالف :بناء أو إعادة تأهيل طرق إسفلتية ال يقل طولها اإلجمالي عن  100كلم(ال يقبل مشروع بطول أقل من  40كم)
¦باقــي أعضــاء االئتــاف :يجــب أن يثبــت كل واحــد منهــم علــى حــدة أنــه قــام ببنــاء أو إعــادة تأهيــل طــرق إســفلتية ال يقــل مجمــوع طولهــا
عــن  50كلــم
تنبيه:
¦يجــب تقديــم إفــادة للتجــارب المقدمــة صــادرة عــن رب عمــل عمومــي (ال تقبــل أي إفــادة صــادرة عــن رب عمــل خصوصــي)او محضــر
اســتالم مــع عــدم وجــود تحفظــات هامــة علــى المشــروع المســتلم.
¦يجب احضار نسخة من الصفحة التي تحتوي على البيانات األساسية للمشروع والصفحة التي تحمل التوقيع.
¦بالنسبة للتجارب المنجزة في إطار االئتالف :سيتم األخذ في الحسبان الجزء المنفذ فقط من طرف المترشح أثناء تقييم العروض.
القدرة المالية الدنيا للمترشح:
 إفــادة مــن بنــك معتمــد فــي موريتانيــا بالتزامــه بتوفيــر قــرض أو ســلفة تعــادل ثمانيــن مليــون أوقيــة لــكل مقطــع تحــت تصــرف المترشــحالنجــاز المشــروع
 رقم أعمال سنوي متوسط على مدى السنوات الخمس (:)2020 -2016يتــم تقييــم رقــم األعمــال المنجــز خــال الفتــرة مــن  2016إلــى  2020علــى النحــو التالــي :رقــم اعمــال ال يقــل عــن ثــاث مائــة مليــون أوقيــة
(.)300 000 000
في حالة مترشح في إطار ائتالف:
 رئيس االئتالف :يجب أن يثبت أنه أنجز رقم اعمال ال يقل عن  60بالمائة من رقم األعمال المطلوب. باقي اعضاء االئتالف :يجب أن يثبت كل عضو على حدة أنه أنجز رقم أعمال ال يقل عن  40بالمائة من رقم األعمال المطلوب.تنبيــه :يجــب أن تكــون الكشــوف الماليــة المعروضــة مترجمــة إلــى لغــة العــرض مــن طــرف مترجــم معتمــد فــي موريتانيــا ومصدقــة مــن طــرف
هيئــة مختصــة.
المعدات والتنظيم وفريق العمل:
 قائمــة فريــق العمــل الضروريــة إلنجــاز األشــغال (ســيرة ذاتيــة تبيــن عــدد ســنوات الخبــرة العامــة والشــهادات والتجربــة الخاصــة فــي تنفيــذالطــرق االســفلتية).
 قائمــة المعــدات واآلليــات الضروريــة إلنجــاز األشــغال حســب المــردود المطلــوب مــع تقديــم إثبــات الملكيــة وعــدد ســنوات الخدمــة والوضعيــةالحاليــة ومــكان التواجــد.
ملحوظة:
 يجــب ان تعــود ملكيــة االليــات األساســية لتنفيــذ المشــروع للمترشــح (الكســارة ومصنــع االســفلت واآلليــات الخاصــة بالطبقــة االســفلتية والمعــداتالخاصــة بأعمــال التســوية ) وان ال تكــون هــذه اآلليــات مســتخدمة فــي مشــاريع اخــري قيــد اإلنجــاز مــع اثبــات ذلــك.
الهرم التنظيمي لفريق المشروع
 الجدول الزمني لتنفيذ االشغال على أساس المدة المحددة والمردود اليومي لألليات. الجدول الزمني لتموين الورشة باإلسفلت والحجارة المكسرة خالل مدة تنفيذ المشروع. .11سيتم منح هامش أفضـلية قـدره  5بالمائـة مـن العـرض المـالي لصـالح ألي تـالف بـين شركات موريتانية وكويتية.
 .12تودع العروض على العنوان أدناه يوم الخميس  24فبراير  2022قبل الساعة  12بالتوقيت المحلي.
الشخص المسئول عن لجنة إبرام الصفقات العمومية لوزارة التجهيز والنقل وزارة التجهيز والنقل
الطابق األول
ص.ب 5357 :السبخة -انواكشوط – موريتانيا
 -13فتــح العــروض الفنيــة والماليــة :ســيجري فتــح هــذه العــروض فــي جلســة علنيــة بحضــور ممثليــن عــن المترشــحين ممــن يرغبــون فــي ذلــك
يــوم الخميــس  24فبرايــر  2022عنــد الســاعة  12بالتوقيــت المحلــي.
 -14تحتفــظ اإلدارة بحــق قبــول أو رفــض أي عــرض أو بإلغــاء إجــراءات اســتدراج المناقصــة وبرفــض جميــع العــروض فــي أي وقــت قبــل
إســناد الصفقــة دون أن تتحمــل أي مســؤولية اتجــاه المترشــح أو المترشــحين المتأثريــن ودون أن تكــون ملزمــة بإبــاغ المترشــح أو المترشــحين
بأســباب قرارهــا.

