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جمهورية السودان
وزارة الموارد المائية والري والكهرباء

وحدة تنفيذ السدود – مشروعات حصاد المياه
إعالن عطاء رقم ) (T- 02/2018لتنفيذعدد  5محطات مياه مدمجة و 2سد ترابي و 5حفائر
بواليات السودان المختلفة مقسمة علي عدد  3حزم للمحطات المدمجة وحزمتين للسدود وحزمتين للحفائر
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يرغب السيد  /المدير العام لوحدة تنفيذ السدود في تقديم عروض فنية ومالية من مقناولي فافنات لينفينذ عندد  5محطنا مينا مدمجنة
مقسمة علي عدد ( )3حزم وعدد  2سد مقسمة على حزميي وعندد  5حفنارر مقسنمة علنى حنزميي فنى ويينا السنودا المتيلفنة،
ضننم ةطننة تنفيننذ م ننروعا ح نناد الميننا الوييننا السننودا المتيلفننة .اليقننديم وفق نا ش لل ننروو والموالننفا المحننددة ال راسننا
ومسننيندا العطننات والينني سننيتدف تسننليماا للننراغتي إعيتنناَا ش م ن يننوم  . 2018/02/26علننى ف ي ننو فةننر يننوم يسنني م عطنناتا
المقاولي هو  ، 2018/03/10يم ن الح نو علنى اراسنة العطناتا والموالنفا وال نروو العامنة والتالنة من م ينب مندير
اإلداَة العامة لح اد الميا -وحدة تنفيذ السدود الالترووم ،شاَع عتدهللا النوَ الميفرع من شناَع النينب متنالي الننفق سناالقا (متننى
َقم ، )5العد دفع قيمة اراسة العطات التالغة  2,500جنياا ال يك معيمد الاسم  " /وحدة تنفيذ السدود" فثنات ساعا العمب الرسمية.
يراعى عند تقديم العطات ال روو اليالية:
إَفاق فلب شاادة ةلو ورف م الضرارب
اَفاق فلب شاادة إالرات ذمة م ديوا الزااة ساَية المفعو
اَفاق لوَة م شاادة تسجيب لدي إداَة القيمة المضافة
إَفاق لوَة م شاادة تسجيب ال راة فواسم العمب
اَفاق لوَة م شاادة تسجيب اتحاد المقاولي .
إَفاق لوَة م شاادة تسجيب لدي مجلس تنظيم مقاولي ايعما الاندسية.
وضع الدمغة القالولية على مسيندا العطات.
يجب علي مقدم العطات إَفاق اليقاَير المالية للسنوا التمسة األةيرة المدققه م مراجع قالولي.
االراز شاادا مل ية اآلليا المقيرحة للينفيذ.
سينعقد إجيماع ماقتب العطاتا )  ( Pre bid meetingلألجاالة علني إسيفسناَا المقناولي ينوم  2018/03/5المتنالي وحندة تنفينذ
السدود حسب العنوا المذاوَ يحقا الساعة الحادية ع ر ظارا.
علنني مقنندم العطننات دفننع تننبمي متنندري للعطننات المننا يعنناد  250,000جنيننه ال ننيك معيمنند فو ةطننا ضننما عن اننب حزمننة الالنسننتة
للمحطا المدمجة والحفارر و  300,000جنيه ال يك معيمد فو ةطا ضما ع اب حزمة للسندود الاسنم " وحندة تنفينذ السندود"
ساَي المفعو  ،قاالب لليجديد وغير قاالب لإللغات لمدة  120يوم م تاَيخ قفب العطات على ف ي مب إلنى  %10من قيمنة العقند لمن
يرسو عليه العطات ويرد لم ي يرسو عليه العطات وفي حالة عجز المقاو ع ت ملة اليبمي إلي  %10ي ادَ اليبمي المتدري.

 )14علي مقدم العطات إَفاق سيرته الذاتية ( )Company profileولماذج م األعما الم االاة اليي قنام
الينفيذها م حوالة النال وادَ الفنينة ومنهه تام والمعندا واآللينا إللجناز األعمنا -مدعومنة الالمسنيندا
المهيدة -وتحديد الفيرة الزمنية للينفيذ .حسب اليفاليب الواَدة المسيندا العطات .مع إثتا مقدَته المالينة
لإلفات الإليزاماته الت وص تنفيذ الم روع حسب المطلوالا الواَدة ال راسة العطات.
 )15تسلم العطاتا في مظاَيف متيومة الال مع األحمر وةيم المقاو م فلب ولسنتيي وَقييينولسنتة
إل يرولية الم يب مدير اإلداَة العامة لح اد الميا الالعنوا المذاوَ فع .
 )16تفيح مظاَيف العطاتا في جلسة مفيوحة يوم  2018/03/10فمام الحضوَ م فلحا العطناتا
فو وا رام وذلك فى متننى وزاَة المنواَد المارينة والنري وال ارالنات  -وحندة تنفينذ السندود السناعة الثالينة
ع ر ظاراش.
 )17يم ن لمقنندم العطننات عمننب زينناَة ميداليننة لمواقننع الم ننروع قتننب ال ننروع فنني مننبت اراسننة العطننات وي
تيحمب وحدة تنفيذ السدود في ت اليف لمعاينة الموقع .للينسيق للزياَا الميدالية لرجو الينسنيق منع السنيد/
المدير العام إلداَة ح اد المياهـ ليحديد موعد الزياَة الالينسيق مع م اتب وحدة تنفيذ السدود الالوييا .
 )18هناك شروو فةري مضمنة في اراسة العطات تعيتر جزتا ي ييجزف م هذا اإلع .
 )19لمزيد م المعلوما يرجي ايت ا على:
وزاَة المواَد المارية والري وال ارالات
وحدة تنفيذ السدود
ايداَة العامة لح اد الميا
الترووم ،شاَع عتدهللا النوَ الميفرع م شاَع النيب متالي النفق ساالقا (متنى َقم ())5
الريدال يرولىwaterharvesting@hotmail.com :
 )20مدير عام وحدة تنفيذ السدود غير مقيد القتو فقب فو في عطات آةر.

