دولة الكويت
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اعالن عن الدعوة للتأهيل )(Request for Qualification
لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد
)(RFQ

حذػٕ ْٛئت يششٔػبث انششاكت ب ٍٛانمطبػ ٍٛانؼبو ٔانخبص ("انٓٛئت") ( الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية
والمبادرات – سابقاً) ببنخؼبٌٔ يغ بهذٚت انكٕٚج جًٛغ انششكبث ٔ تحالفات انششكبث انًذهٛت  ،اإللهًٛٛت ٔ ،األجُبٛت
انًخخظظت ٔكزنك انششكبث انًسجهت ف ٙسٕق انكٕٚج نألٔساق انًبنٛت نخمذٚى طهب انخأْٛم نًششٔع "يؼبنجت انُفبٚبث انبهذٚت
انظهبت -يٕلغ كبذ" ("انًششٔع") ٔفمب ألدكبو انمبٌَٕ سلى ( )118نسُت ٔ 4116الئذخّ انخُفٛزٚت ("انمبٌَٕ").
موجز عن المشروع:
ٚخضًٍ انًششٔع حظًٛى ٔبُبء ٔحًٕٚم ٔحشغٛم ٔحذٕٚم يذطت نًؼبنجت انُفبٚبث انبهذٚت انظهبت (انًُضنٛت ٔانخجبسٚت ٔانضساػٛت)
بطبلت اسخٛؼببٛت حبهغ دٕان 57497 ٙطٍ ٕٚيٛب ٔحذٕٚهٓب انٗ طبلت كٓشببئٛت ببسخخذاو انًذبسق ٔطًش انشيبد انًخبم ٙف ٙيشدو
َفبٚبث طذٛتٚ ٔ .مغ انًششٔع ف ٙيُطمت كبذ ػهٗ بؼذ  57كٛهٕيخش يٍ يذُٚت انكٕٚج ٔحمذس يسبدخّ االجًبنٛت بذٕانٙ
 7117111و.²
ػهٗ شركة المشروع توفير القدرة االستيعابية للمحطة والقدرة على استقبال ومعالجة النفايات المنقولة إلى المحطةٔ .سٕف
حمٕو انذٔنت بذفغ يمببم سُٕ٘ َظٛش حٕفٛش ٔحشغٛم المحطة ( ٔ .) Availability Paymentكزنك سوف تبرم احفبلٛت بين
شركة المشروع وحكومة الكويت لشراء انطبلت انكٓشببئٛت انًُخجت.

الهدف من المشروع :
ٓٚذف انًششٔع انٗ دًبٚت انبٛئت ٔانًٕاسد انطبٛؼٛت ٔحمهٛض سدو انُفبٚبث ،ببإلضبفت انٗ انؼًم ػهٗ حٕفٛش يظبدس بذٚهت نهطبلت
دٛث ٚخٕلغ أٌ حسبْى انًذطت ف ٙحطٕٚش َظبو يؼبنجت انُفبٚبث انظهبت ف ٙدٔنت انكٕٚج يًب ٚؤد٘ انٗ حذس ٍٛاألداء االلخظبد٘
ٔانبٛئٔ ٙاالجخًبػ.ٙ
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االطار التعاقدي:
سٕف ٚطشح انًششٔع بذسب َظبو انخظًٛى ٔانبُبء ٔانخًٕٚم ٔانخشغٛم ٔانخذٕٚم ٔفمب ً نهمبٌَٕ ٔحؤسس نّ ششكت يسبًْت ػبيت
يٍ أجم حُفٛزِ ("ششكت انًششٔع").
سخمٕو بهذٚت انكٕٚج بئبشاو ػمذ انششاكت يغ ششكت انًششٔع نًذة  47ػبيب ً ببإلضبفت انٗ يذة ألظبْب  6سُٕاث نهخظًٛى ٔانبُبء .
كما ستوقع وزارة الكهرباء والماء مع شركة المشروع عقد شراء الطاقة المنتجة بموجب عقد الشراكة مقابل تعرفة
تدفع من وزارة الكهرباء والماء لشركة المشروع.
وسيتم تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يقوم من خاللها المستثمر الفائز باالكتتاب بنسبة ال تقل عن  %48من
األسهم.

الخبرات المطلوبة:
سيتم تأهيل الشركات و التحالفات المتقدمة وفق معايير مالية وخبرات فنية و تقنية في تطوير وتمويل وتنفيذ وتشغيل
مشاريع مماثلة.
تقديم طلبات التأهيل:
ػهٗ األطشاف انًٓخًت ٔانًخخظت راث انخبشة ف ٙحظًٛى ٔبُبء ٔحًٕٚم ٔحشغٛم يذطبث حذٕٚم انُفبٚبث انظهبت إنٗ طبلت ػٍ
طشٚك دشلٓب ) (WTEالراغبة ف ٙانذظٕل ػهٗ ٔثبئك طلب انخأْٛم مراجعة يمش ْٛئت يششٔػبث انششاكت ب ٍٛانمطبػ ٍٛانؼبو
ٔانخبص انكبئٍ ف ٙيبُٗ ششكت انًششٔػبث انسٛبدٛت – انذٔس انثبَ - ٙيُطمت انشٕٚخ االداسٚت ,ابخذاء يٍ ٕٚو األحذ انًٕافك
 01مايى ٔ 5102رنك يمببم يبهغ ٔلذسِ  50211د.ك (أنفبٌ ٔخًسًبئت دُٚبس كٕٚخ ٙفمظ ال غٛش ) بًٕجب شٛك يظذق طبدس
أٔ يؼضص يٍ بُك يشخض نّ ببنؼًم ف ٙدٔنت انكٕٚج نظبنخ "انجٓبص انفُ ٙنذساست انًششٔػبث انخًُٕٚت ٔانًببدساث".
حخضمممًٍ ٔثمممبئك طلبببب انخأْٛمممم انخؼهًٛمممبث ،وانًؼهٕيمممبثٔ ،يؼمممبٛٚش حمٛمممٛى طهبمممبث انخأْٛمممم نهشمممشكبث انشاغبمممت فممم ٙانخأْمممم.
ٔٚخؼمم ٍٛػهمممٗ انشمممشكبث ٔانخذبنفممبث انًخمذيمممت حسمممهٛى طهبممبث انخأْٛمممم ببنٛمممذ فممم ٙيمممش انٓٛئمممت ٔرنمممك فمم ٙيٕػمممذ ألظمممبِ انسمممبػت
 05:11ظهرا بخٕلٛج دٔنت انكٕٚج يٍ ٕٚو الخميس انًٕافك  01يىليى .5102

نالسخفسبس ػٍ طشٚك انبشٚذ االنكخشَٔmswproject@ptb.gov.kw : ٙ

ال ٚشكم ْزا اإلػالٌ أ٘ انخضاو ػهٗ ْٛئت يششٔػبث انششاكت ب ٍٛانمطبػ ٍٛانؼبو ٔانخبص بأ٘ دبل إلجشاء انًشدهت انخبنٛت أٔ نخشسّٛ
انًششٔعٔ ،حذخفظ انٓٛئت بذمٓب انكبيم ف ٙسفض كبفت انطهببث انًمذيت ٔ/أٔ حؼذٚم يكَٕبث انًششٔع أٔ حًذٚذِ أٔ إنغبءِ دٌٔ أدَٗ
يسؤٔنٛت ػهٗ انٓٛئت أٔ أ٘ جٓت دكٕيٛت أخشٖ.

يعتبر هذا االعالن جزءا ال يتجزأ مه وثائق المشروع ومكمال ومتمما لها.
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