اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
وزارة املياه والصرف الصحي
الشركة الوطنية للماء

مشروع تأهيل وتوسعة شبكة توزيع مياه الشرب يف مدينة نواكشوط
إعالن رغبة الكتتاب استشاري لألجزاء  ،12 ،11وتكملة اجلزء 4
1.1الشــركة الوطنيــة للمــاء – شــركة موريتانيــة ذات رأســمال عمومــي يقــع مقرهــا في نواكشــوط
ص ب  ، 796تنــوي فــي إطــار المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع توزيــع ميــاه الشــرب فــي مدينــة
نواكشــوط إنجــاز الجزئييــن  11و  12واســتكمال الجــزء رقــم ( ،)4وبهــذه المناســبة ،فإنــه
مــن المقــرر اســتخدام جــزء مــن قــرض الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة لدفــع
خدمــات مكتــب استشــاري يكلــف بالخدمــات الــواردة ادنــاه.
 2.2تدعــو الشــركة الوطنيــة للمــاء المكاتــب االستشــارية التــي لديهــا اهتمــام للمشــاركة فــي
مناقصــة للخدمــات الموصوفــة وذلــك بتقديــم المعلومــات حــول قدرتهــم وتجربتهــم علــى نحــو
يبيــن أهليتهــم لتقديــم الخدمــات المطلوبــة (الوثائــق واإلفــادات التــي تثبــت قيامهــم بخدمــات
مشــابهة ،والخبــرة المطلوبــة  ....إلــخ) .يمكــن لالستشــاريين المهتميــن إبــداء اهتمامهــم بصفــة
فرديــة أو فــي إطــار ائتــاف .تقــدم ملفــات الترشــح فــي أربــع نســخ ،واحــدة أصليــة وثــاث نســخ
وفــي حالــة التعــارض يتــم الرجــوع إلــى النســخة األصليــة.
3.3الخدمات المطلوبة من االستشاري:
• مراجعة التصاميم وإقرار ملفات المناقصة للجزأين  11و12
•مســاعدة رب العمــل فــي فــرز عــروض المقاوليــن المتقدميــن إلنجــاز الجزئييــن 11
و12
•اإلشــراف والمراقبــة علــى أشــغال االجــزاء  11و  ، 12باإلضافــة الــى االشــراف علــى
تنفيــذ اســتكمال الجــزء رقــم ()4
4.4سوف يتم اعداد قائمة مختصرة من المكاتب المؤهلة بحسب المعايير التالية:
•التجربة في مجال دراسات وتصاميم شبكات توزيع مياه الشرب
•الخبــرة فــي المتابعــة واإلشــراف علــى االشــغال الخاصــة بمشــاريع خطــوط وشــبكات
توزيع مياه الشرب			 .
5.5ســيتم تقييــم الملفــات حســب المعاييــر ونظــام النقــاط الموضــح أدنــاه ،بحيــث ينــال كل متقــدم
النقــاط المســتحقة ويتــم بعــد ذلــك ترتيــب المكاتــب المتقدمــة حســب مجمــوع الدرجــات النهائيــة
والتــي علــى اساســها ســيتم تحديــد قائمــة مختصــرة مــن المكاتــب المؤهلــة مــا بيــن  6الــى 8
مكاتــب يتــم دعوتهــا لتقديــم عروضهــا الفنيــة والماليــة.

خبرة االستشاري
•الخبــرات العامــة فــي مجــال دراســات تصاميــم شــبكات
ميــاه الشــرب
• الخبرات المماثلة
القدرة المالية لالستشاري
• رقم األعمال خالل السنوات الخمس األخيرة
النتيجة النهائية

 85نقطة
 20نقطة
 65نقطة
 15نقطة
 100نقطة

خبرات االستشاري 85( :نقطة).
½½الخبــرات العامــة فــي مجــال التزويــد بميــاه الشــرب ( 20نقطــة) :بحيــث تحصــل كل
خبــرة مؤكــدة بإفــادة علــى  5نقــاط .ونعنــي بالخبــرة العامــة كل خبــرة فــي مجــال دراســات
تصاميــم شــبكات ميــاه الشــرب
½½ الخبرات المماثلة  :توزع العالمة  65من النقاط على النحو اآلتي:
• 35نقطــة لإلشــراف والمتابعــة ألشــغال مــد أنابيــب  PEHDالتــي تزيــد عــن أو تســاوي
 160ملــم وبطــول مجموعــة  200كيلومتــر فــي مجــال التــزود بميــاه الشــرب خــال
العشــر ســنوات األخيــرة ،بحيــث يحصــل كل مشــروع علــى  8,75نقطــة.
• 20نقطــة لإلشــراف والمتابعــة علــى أشــغال مــد أنابيــب الحديــد المطــاوع ذات األقطــار
التــي تســاوي أو تزيــد علــى  400ملــم وبطــول اجمالــي قــدره  10كيلومتــر فــي مجــال
التــزود بميــاه الشــرب خــال عشــر ســنوات األخيــرة ،بحيــث يحصــل كل مشــروع علــى
 5نقــاط.
• 10نقــاط لإلشــراف والمتابعــة ألشــغال إنجــاز توصيــات منزليــة مــن  PEHDمــن
خــال اإلشــراف علــى إنجــاز  2000توصيلــة منزليــة فــي مشــروعين ،بحيــث يحصــل
كل مشــروع علــى  5نقــاط.
• 15نقطــة للمكتــب الــذي يثبــت مــن خــال قوائــم ماليــة مصدقــة معــدل رقــم أعمــال
الخمــس ســنوات األخيــرة يســاوي  2مليــون يــورو علــى األقــل.
فــي حالــة ائتــاف عــدة مكاتــب يجــب أن يســتوفي رئيــس االئتــاف كامــل الشــروط المطلوبــة
للتأهــل ،أمــا بالنســبة للعضــو المؤتلــف فيجــب أن يســتوفي  30٪علــى األقــل.
6.6يعتبــر االستشــاري او االئتــاف مــن االستشــاريين مؤهــا إذا حصــل علــى  75%او أكثــر
مــن مجمــوع الدرجــات.
7.7علــى االستشــاريين الراغبيــن فــي اإلدراج ضمــن القائمــة المختصــرة توجيــه رســالة إبــداء
اهتمــام تتضمــن ملفــا يوضــح خبراتهــم فــي المجــاالت المشــابهة فــي أجــل أقصــاه  6مــارس
الموحــد .وذلــك إلــى العنــوان التالــي:
 2019عنــد الســاعة  12بالتوقيــت العالمــي
ّ
الشركة الوطنية للماء ()SNDE
اإلدارة العامة ،ص ب  796نواكشوط – موريتانيا
الهاتف 0022245241456 :الفاكس0022245252331 :
البريد اإلليكترونيdg.snde@gmail.com :
celullemarches.snde@yahoo.com
يجب أن يتضمن الملف ما يلي:
½½رسالة ترشح موجهة إلى السيد رئيس لجنة الصفقات اإلستثمارية للشركة الوطنية للماء
½½الخبــرة العامــة والخاصــة ذات الصلــة بنشــاط الهخدمــات المشــابهة للمترشــح خــال
الســنوات العشــر األخيــرة ويجــب أن ترفــق إفــادات الخبــرة هــذه بإفــادات حســن اختتــام.
½½التقارير المالية المصدقة الخمس األخيرة من  2013الى .2017
المدير العام
محمد المختار محمد عبد هللا ولد بالّتي

