مشروع توسعة شبكات اجلهد املتوسط يف املنطقة اجلنوبية الشرقية من موريتانيا
 .1يــرد هــذا االســتدراج العــام لالهتمــام يف أعقــاب اإلشــعار العــام املتعلــق بإبــرام الصفقــات املنشــور يف صحيفــة أوريــزون HORIZONS
رقــم  8109يف .2020/09/03
 .2يف إطــار البرنامــج الوطنــي لتطويــر الربــط الكهربائــي البينــي ،حصلــت الشــركة املوريتانيــة للكهربــاء (صوملــك) علــى متويــل مــن الصنــدوق
الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة (املشــار إليــه فيمــا بعــد بالصنــدوق الكويتــي) وذلــك لتمويــل بنــاء حلقــة  33كيلــو فولــت بــن كيهيــدي
وســيلبابي واحملطــات الفرعيــة ذات الصلــة؛ وهــي تنــوي اســتخدام جــزء مــن هــذه املــوارد للقيــام بعمليــات التســديد املرخصــة مبوجــب الصفقــة
موضــوع إعــان املناقصــة احلالــي.
 .3يشــمل املشــروع تصميــم وتوريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل حلقــة  33كيلــو فولــت بــن كيهيــدي وســيلبابي واحملطــات الفرعيــة ذات الصلــة
وســيتم إجنــاز األشــغال املتعلقــة باملشــروع ضمــن قســمني:
• القسم  :01توسعة محطة كيهيدي الفرعية  33/90كيلوفولت ،وبناء خطوط  33كيلوفولت واحملطات الفرعية ذات الصلة؛
• القسم  :02الشبكات والتوصيالت ذات اجلهد املنخفض.
تقدر مدة األشغال ب  24شهراً.
 .4تتنــاول اخلدمــات الهندســية موضــوع هــذا االســتدراج لالهتمــام الرقابــة والتنســيق واإلشــراف علــى أشــغال اإلجنــاز الكامــل إلــى غايــة تســليم
املفاتيــح احللقــة  33كيلــو فولــت بــن كيهيــدي وســيلبابي واحملطــات الفرعيــة ذات الصلــة (القســمان  01و  )02يف موريتانيــا.
 .5مبوجــب هــذا اإلشــعار ،تدعــو الشــركة املوريتانيــة للكهربــاء (صوملــك)  -وهــي شــركة خاضعــة للقانــون املوريتانــي ،يقــع مقرهــا يف  ،47شــارع
االســتقالل بانواكشــوط باجلمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة .بصفتهــا رب عمــل مفــوض تدعــو اخلبــراء االستشــاريني أو جتمعــات االستشــاريني
ذوي الشــهرة العامليــة واحلاصلــن علــى اخلبــرة املطلوبــة يف مجــال التحكــم والتنســيق ومتابعــة أشــغال إجنــاز شــبكات الربــط الكهربائــي البينــي
إلــى تقــدمي ترشــحاتهم ألداء اخلدمــات املوضحــة يف النقطــة .3
تتمثل املستندات الدنيا املطلوبة للتأهيل املسبق فيما يلي:
 .1.5املســتندات العامــة :أن يكــون املترشــح قــد أجنــز بنجــاح ،خــال الســنوات اخلمــس األخيــرة ،تعاقديــن ( )2علــى األقــل لإلشــراف علــى أشــغال
توزيــع الكهربــاء ،مبســتوى جهــد يســاوي أو يزيــد علــى  33كيلوفولــت ،مــع تضمــن خطــوط ومحطــات فرعيــة ،بقيمــة اســمية فرديــة ال تقــل عــن
خمســمائة ألــف يــورو ( 500000يــورو).
 .2.5املستندات اخلاصة
 .1.2.5أن يكــون املترشــح قــد أجنــز بنجــاح ،خــال الســنوات اخلمــس األخيــرة ،تعاقديــن ( )2علــى األقــل لإلشــراف والتحكــم يتنــاوالن مشــاريع
بنــاء خطــوط جهــد عــال (بجهــد يســاوي أو يزيــد علــى  33كيلــو فولــت ،وبطــول ال يقــل عــن  200كلــم).
 .2.2.5أن يكــون املترشــح قــد أجنــز بنجــاح ،خــال الســنوات اخلمــس األخيــرة ،تعاقديــن ( )2علــى األقــل لإلشــراف والتحكــم يتنــاوالن مشــاريع
بنــاء محطــات فرعيــة للجهــد العالــي ،مبســتوى جهــد أولــي يســاوي أو يزيــد علــى  33كيلوفولــت ،وبقــوة اســمية فرديــة ال تقــل عــن  3ميغــا فولــت
أمبير.
 .3.2.5املســتندات املاليــة :أن يكــون املترشــح قــد حقــق ،علــى مــدى الســنوات الثــاث األخيــرة ،متوســط رقــم أعمــال ســنوي ال يقــل عــن واحــد
مليــون يــورو ( 1,000,000يــورو).
فضــا عــن ذلــك ،يف حالــة اســتيفاء أكثــر مــن مكتبــن مــن نفــس اجلنســية احلــد األدنــي ملعاييــر التأهيــل املســبق وفقــا للمــادة  12مــن املرســوم
رقــم  126-2017الصــادر بتاريــخ  2نوفمبــر  2017املطبــق للقانــون رقــم  -2010 044الصــادر بتاريــخ  22يوليــو  2010املتضمــن مدونــة
الصفقــات العموميــة ،فإنــه ســيتم ترتيــب هــذه املكاتــب علــى أســاس الدرجــات املمنوحــة املســتنداتها اخلاصــة (النقــاط مــن  1.2.4إلــى ،)3.2.4
علمــا بــان الدرجــة العليــا ،بالنســبة لــكل مــن هــذه النقــاط ،ســتمنح للمكتــب الــذي قــدم أكبــر عــدد مــن املســتندات اخلاصــة ،أمــا املكاتــب األخــرى
فيتــم حتديــد درجاتهــا عــن طريــق اإلدراج اخلطــي
 .6يتعني على املهتمني إرسال ملفات ترشحهم إلى العنوان املوضح يف النقطة و أدناه ،على أن
تتضمن هذه امللفات ما يلي:
 .1.6خطــاب ترشــح موقــع مــن قبــل املمثــل القانونــي للخبيــر االستشــاري أو الوكيــل املشــترك لتجمــع اخلبــراء االستشــاريني ،مــع ذكــر بيانــات
االتصــال (العنــوان البريــدي ،الهاتــف ،الفاكــس ،البريــد اإللكترونــي) وجنســية أو جنســيات املترشــحني .ويف حالــة التجمــع ،ســتعتبر جنســية
رئيســه
جنسية للتجمع ؛
 .2.6املؤهــات الفنيــة واخلبــرة اخلاصــة باخلدمــات املطلوبــة واملســتندات املتعلقــة بالصفقــات املماثلــة املنفــذة مــن قبــل املترشــح ،واملدعومــة
كلهــا إلزامــا بإفــادات مــن لــدن املســتفيدين ،يجــب أن تتنــاول علــى وجــه اخلصــوص التجربــة العامــة والتجربــة خاصــة وأي مســتند آخــر وجيــه
يثبــت امتــاك املترشــح للقــدرات الفنيــة التــي تخولــه أداء اخلدمــات املطلوبــة ،مــع اإلشــارة إلــى طبيعــة املشــروع موضــوع اإلشــراف ووصفــه
باقتضــاب ،وذكــر املســتفيد منــه (العنــوان وجهــات االتصــال عبــر الهاتــف والبريــد اإللكترونــي) ،وفتــرة اإلجنــاز ،وتكلفــة اخلدمــات املوكلــة إلــى
املترشــح (حتديــد
احلجم املسند إلى املترشح إذا كان األمر يتعلق بتجمع)؛
 .3.6وضعية العمال ومؤهالت الطواقم التقييم إلى أي مدى ميتلك املترشح املوارد البشرية
املؤهلة الالزمة ألداء اخلدمات؛
 .4.6وصف األدوات واملعدات التي يتوفر عليها املرشح ألداء اخلدمات؛
 .5.6املســتندات املاليــة التــي متكــن مــن تقييــم القــدرة املاليــة للمترشــح علــى أداء اخلدمــات (أرقــام األعمــال التــي مت حتقيقهــا علــى مــدى
الســنوات الثــاث األخيــرة ،حصيالتهــا املعتمــدة حســب األصــول مــن قبــل خبيــر مــن بلــد املنشــا ينتســب إلــى هيــأة اخلبــراء املعنيــة ،وذلــك ألخــر
ثــاث ســنوات ماليــة ،مــع شــهادة عــدم إفــاس و عــدم مقاضــاة ،ومســتخرج مــن الســجل التجــاري) .ولــن تؤخــذ يف احلســبان إال املســتندات
واملعلومــات املثبتــة بشــكل ســليم.
 .7يف حالــة جتمــع للخبــراء االستشــاريني ،ينبغــي حتديــد الوضعيــة القانونيــة لهــذا التجمــع .أمــا الشــروط التــي يجــب اســتيفاؤها مــن قبــل
الوكيــل املشــترك وكل عضــو يف التجمــع فموضحــة أدنــاه
 .1.7جماعيــا ،يجــب أن يفــي جتمــع اخلبــراء االستشــاريني باحلــد األدنــى مــن املســتندات احملــددة يف النقطــة  4أعــاه ،علمــا بــأن مســتندات
مختلــف األعضــاء ســيتم جتميــع بعضهــا مــع بعــض مــن أجــل احلصــول علــى القــدرات اإلجماليــة للتجمــع.
 .2.7يجــب علــى كل عضــو يف التجمــع تقــدمي املســتندات املطلوبــة يف النقطــة  5أعــاه بصــرف النظــر عــن خطــاب الترشــح (النقطــة  )1.5الــذي
يكفــي فيــه مســتند واحــد يوقعــه الوكيــل املشــترك للتجمــع.
 .3.7يجــب تعيــن أحــد أعضــاء التجمــع كوكيــل مشــترك ،يتعــن عليــه أن يرفــق مبلــف الترشــح الصالحيــات التــي تســمح لــه بااللتــزام باســم
التجمــع.
 .8ســعد شــركة صوملــك قائمــة مختصــرة تضــم زهــاء ســتة مترشــحني ،يتــم انتقاؤهــم مســبقا علــى أســاس الترشــحات الــواردة ،وسترســل إليهــم
اســتدراج العــروض ألداء اخلدمــات املطلوبــة
 .9يتعــن أن تكــون ملفــات الترشــح محــررة باللغــة الفرنســية (وثائــق ملــف الترشــح املكتوبــة باللغــة الفرنســية أو املصحوبــة بترجمــة مطابقــة
إليهــا مــن لــدن مترجــم معتمــد هــي وحدهــا التــي ســتؤخذ يف االعتبــار ضمــن التقييــم) وأن تعــد يف أربــع نســخ إحداهــا أصليــة ،وأن ترســل
بالبريــد أو تــودع.
بتاريخ  2021 /12/ 06عند الساعة  12ظهرا بالتوقيت العاملي كآخر اجل لدى العنوان التالي:
السيد املدير العام لشركة صوملك
 47شارع االستقالل
ص ب - 355 :انواكشوط
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
وأن حتمل على املظروف عبارة:
«استدراج االهتمام رقم  CMI/ 2021/03الكتتاب خبير استشاري مكلف بالرقابة والتنسيق واإلشراف على األشغال.
 .10ألي استيضاح يتعلق بهذا اإلشعار ،ينبغي على املرشحني املهتمني االتصال بالعنوان املبني أدنا:
السيدة املستشار ة املكلفة بالصفقات صوملك
 47شارع االستقالل
ص ب - 355 :انواكشوط
اجلمهورية االسالمية املوريتانية
فاكس00 222 45 25 39 95 :
و/أو الى بريد الكتروني من القائمة التالية:
emsomelec@gmail.com
azza@somelec.mr

