إعادة اعالن مناقصة رقم (  / 2019 / 4منح  /تجهيز سلع )
فــي نطــاق منحــة دولــة الكويــت ( )1/79المخصصــة إلعــادة اعمــار القطــاع الصحــي فــي المناطــق المتضــررة مــن
العمليــات اإلرهابيــة فــي جمهوريــة العــراق المرحلــة األولــى (البرنامــج العاجــل) وتفويــض الصنــدوق الكويتــي للتنميــة
االقتصاديــة العربيــة بــإدارة المنحــة.
 )1يســر صنــدوق إعــادة اعمــار المناطــق المتضــررة مــن العمليــات اإلرهابيــة بإعــادة اإلعــان للمــرة الثانيــة وضمــن
تخصيصــات تمويــل الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة والدعــوة عامــة لمقدمــي العطــاءات المؤهليــن
وذوي الخبــرة لتقديــم عطاءاتهــم لتنفيــذ المناقصــة أعــاه بكلفــة تخمينيــة إجماليــة قدرهــا ( )6436784دوالر وبمــدة تنفيــذ
( )180يــوم عــن تجهيــز ســلع لمشــاريع إعــادة اإلعمــار التاليــة :

القضاء

اسم المشروع

ت
1

هيت

تجهيز أجهزة طبية تخصصية لمستشفى هيت العام

2

الرمادي  /جزيرة الخالدية

3

الرمادي/البو خليفة

4

المحافظة

االنبار

عامرية الصمود

تجهيز مركز صحي رئيسي البو شهاب
تجهيز مركز صحي فرعي مع دار بمنطقة الصراه
تجهيز مركز صحي رئيسي البوهوى

5

الفلوجة

6

هيت/الفرات

تجهيز مركز صحي رئيسي الفرات

7

الكرمة

تجهيز مركز صحي رئيسي الكرمة

1

موصل

تجهيز مركز صحي رئيسي الموصل الجديدة

موصل

تجهيز مختبر الصحة العامة

سنجار

تجهيز مركز صحي حي النصر

موصل

تجهيز مركز صحي رئيسي القاهرة

المقدادية

تجهيز مستشفى الزهراء التعليمي

2
3

نينوى

4
1

ديالى

1
2
3
4

بلد  -الضلوعية
صالح
الدين

5
1

الطوز
بلد
تكريت
العلم

بابل

المسيب  /جرف النصر

تجهيز مركز تخصصي طب االسنان الفلوجة

تجهيز مركز صحي رئيسي  /البوجواري
تجهيز بيت صحي قرية سرحا
تجهيز مركز صحي رئيسي  /يثرب
تجهيز مركز صحي رئيسي البو عجيل
تجهيز مركز صحي رئيسي  /العلم
تجهيز مركز صحي فرعي الباج الجنوبي

 )2ســيتم العمــل وفــق اآلليــة المعتمــدة للمناقصــات العامــة حســب دليــل قواعــد وإجــراءات الحصــول علــى البضائــع
والتعاقــد علــى تنفيــذ االعمال/الطبعــة األولــى /الصــادر مــن مؤسســات مجموعــة التنســيق والتــي تتيــح لكافــة مقدمــي
العطــاءات المؤهليــن ضمــن االختصــاص (اســتيراد وتصديــر) والدرجــة (األولــى) للشــركات الكويتيــة والشــركات
العراقيــة المســجلة فــي وزارة التجــارة العراقيــة والمكاتــب العلميــة المعتمــدة فــي وزارة الصحــة العراقيــة بصــورة
منفــردة او مــن خــال تآلــف الشــركات (الكويتيــة والعراقيــة) لشــراء وثائــق المناقصــة وعلــى الشــركات الكويتيــة تقديــم
مــا يثبــت تســجيلها ضمــن كشــف المورديــن فــي وزارة الصحــة المعتمــدة لدولــة الكويــت لعــام  2019إلغــراض توريــد
المعــدات الطبيــة.
 )3متطلبات التأهيل المطلوبة

•الموقف القانوني :اختصاص وتصنيف ونفاذية هوية المجهزين ،مدة نفاذية ومبلغ التأمينات األولية.
•الموقف المالي :األداء المالي السابق (الحسابات الختامية) ومعدل االيراد السنوي والسيولة النقدية.
• لمتطلبــات الفنيــة :خبــرة تخصصيــة بتجهيــز  /توريــد ســلع مماثلــة مــن حيــث الكلفــة والنــوع وحجــم العمــل
وتعقيداته للســنوات ( )10الســابقة.
هامش االفضلية :االفضلية باالحالة للشركات صاحبة التآلف (الكويتية  +العراقية) والتي يكون عطاءها اعلى
بنسبة  10%من اقل العطاءات.

 )4علــى الراغبيــن بالتقــدم لشــراء وثائــق المناقصــة لقــاء مبلــغ قــدره (  )1000الــف دوالر امريكــي غيــر قابــل للــرد
ويتــم بيــع وثائــق المناقصــة بمقــر صنــدوق إعــادة اعمــار المناطــق المتضــررة مــن العمليــات اإلرهابيــة ويــودع ايــراد
البيــع فــي حســابه ( المرقــم  0009 – 6539 – 003فــي مصــرف التجــارة العراقــي  )TBI -ابتــداء مــن تاريــخ
نشــر إعــان المناقصــة فــي الصحــف المحليــة العراقيــة والكويتيــة والموقــع االلكترونــي للصنــدوق ويســمح للشــركات
المشــاركة بالمناقصــة حســب اإلعــان االول تقديــم عطادهــم بموجــب وصــل الشــراء الســابق.

 )5يتــم تســليم العطــاءات مــن قبــل المــدراء المفوضيــن للشــركات او مــن يمثلهــم فــي مقــر صنــدوق اعــادة
االعمــار وعلــى العنــوان المــدرج ادنــاه.
وان آخــر موعــد للتقديــم هــو موعــد الغلــق فــي الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر مــن يــوم (الثالثــاء) الموافــق
 2019/10/17والتقديــم بالبريــد االلكترونــي غيــر مســموح  ،وان كافــة العطــاءات المتأخــرة عــن الموعــد
المحــدد ســوف ترفــض ويؤشــر عليهــا بعــدم اعتمادهــا فــي اجــراءات الفتــح.
 )6ســيتم فتــح العطــاءات بحضــور مقدمــي العطــاءات او ممثليهــم الراغبيــن بالحضــور فــي مقــر صنــدوق
إعــادة اعمــار المناطــق المتضــررة مــن العمليــات اإلرهابيــة فــي اليــوم الــذي يلــي اليــوم المحــدد لموعــد الغلــق
فــي الســاعة (العاشــرة صباحـاً) وفــي حالــة ان صــادف يــوم الفتــح عطلــة رســمية او التــزام اخــر فيمــدد موعــد
الفتــح ليــوم يحــدد مــن خــال اعــان فــي الموقــع االلكترونــي للصنــدوق الموضــح أدنــاه.
 )7كل العطــاءات يجــب ان تتضمــن التأمينــات األوليــة ضمــان للعطــاء البالغــة ( 3%مــن المبلــغ التخمينــي)
بشــكل صــك مصــدق او خطــاب ضمــان نافــذ لمــدة ( 90يومــا) ابتــداء مــن تاريــخ غلــق المناقصــة [صــادر
عــن بنــك كويتــي او مصــرف عراقــي معتمــد مــن قبــل البنــك المركــزي العراقــي إلمــر صنــدوق إعــادة اعمــار
المناطــق المتضــررة مــن العمليــات اإلرهابيــة].
مالحظة :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق الثبوتية المطلوبة التالية:
 1.1وصل شراء وثائق المناقصة والتأمينات األولية حسب ما مثبت اعاله
 2.2هوية المجهزين نافذة لعام ( 2019للشركات الكويتية صادرة من لجنة المناقصات المركزية الكويتية
وللشركات العراقية صادرة من وزارة التجارة العراقية والمكاتب العلمية المجازة رسميا في العراق).
 3.3شهادة تأسيس الشركة والمستمسكات الثبوتية للمدير المفوض وصيغة عقد التآلف بين الشركتين (الكويتية
والعراقية) مصدق اصوليا
 4.4الحسابات الختامية (لخمس سنوات االخيرة) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق اصوليا وكشف
حساب مصرفي لبيان الكفادة المالية
 5.5قائمة باإلعمال المماثلة (ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود)
 6.6شهادة من وزارة التخطيط العراقية بعدم ادراج الشركة العراقية بقائمة الشركات المتعثرة (المتلكئة) او
بالقائمة السوداء
 7.7كتاب تخويل من الشركة المصنعة
 8.8سيتم استبعاد أي عطاء ال يتوفر فيه المتطلبات الواردة في هذا اإلعالن كما ان جهة التعاقد غير ملزمة
بقبول اقل العطاءات سعرا ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر اإلعالن
رئيس الصندوق
العنوان :صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية
بغداد الجادرية  -شارع الوزراء  -دار رقم ١١
البريد االلكترونيrefaatoiraq@refaato.iq :
الموقع االلكترونيwww.refaato.iq :

