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CONTRACT INFORMATION NOTICE 

Rehabilitation and improvement of irrigation 

infrastructures  

Hafez El Sharkia, Minya Governorate, Egypt 

 

1. Publication reference 

N 7/17/JRDPPRO/2017 

 

2. Contracting Authority 

Italian Embassy in Cairo 

European Union-Joint Rural Development 

Programme (EU-JRDP)  

Programme Management Unit (PMU) 

1081 Corniche El-Nil – Garden City 

26th floor, Cairo (EGYPT) 

 

3. Timetable 

             Publication date: 31 August 2017  

             Clarification meeting: 10 September 2017, 02:00 pm  

Clarification meeting venue: 

EU Joint Rural Development Programme (EU-JRDP) 

 Programme Management Unit (PMU) 

 1081 Corniche El-Nil – Garden City 

 26
th
 floor, Cairo (EGYPT) 

 Site visit:  12 September 2017   09:00 am 

      Site visit venue (meeting point):   

 78 Korniche El-Nile, near Etape Hotel, 6th floor, 

 Minya, Egypt. 

 Deadline for submission of Tenders:  

 5 October 2017 11.00 am 

 

 

This contract information notice has been 

 لعقدإشعار إخبارى 

 للرىوتطويرالبنية التحتية إعادة تأهيل   

 

 مصر – محافظة المنيا -حافظ الشرقية

 مرجع النشر .1

     N 7/17/JRDPPRO/2017 

 

 السلطة المتعاقدة .2

 القاهرة  فىالسفارة اإليطالية 

 برنامج االتحاد األوروبي المشترك للتنمية الريفية

 (EU-JRDP) 

 وحدة إدارة البرنامج

 26، الدور كورنيش النيل ، جاردن سيتى 1081

 جمهورية مصر العربية –القاهرة 

 
 

 الجدول الزمني .3

 2017أغسطس  31تاريخ النشر: 

 مساءا 02:00الساعة  2017 سبتمبر  10اجتماع توضيحي: 

يقام في مكتب برنامج االتحاد االوروبي المشترك للتنمية الريفية 

،  26كورنيش النيل، جاردن سيتي، الدور ال  1081الكائن في 

 جمهورية مصر العربية –القاهرة 

 صباحا 9:00الساعة  2017 سبتمبر 12زيارة ميدانية: 

 78مكان التقابل لبدء الزيارة:  المكتب الفرعي للبرنامج الكائن في:  

 –، محافظة المنيا كورنيش النيل قرب فندق ايتاب الدور السادس

 جمهورية مصر العربية

 11:00الساعة  2017  أكتوبر 5آخر موعد الستالم العروض: 

 صباحا

 ( :كراسة الشروطباإلشارة إلى اإلعالن )سوف يتم نشر 

 جريدة األهرام ( أ
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published on the following: 

a) Al Ahram newspaper  

b) Al Akhbar newspaper 

c) EU-JRDP - http://www.eu-jrdp.org/ 

d) Italian Embassy in Cairo 

http://www.ambilcairo.esteri.it/ambasciata_ilca

iro/it/ 

e) Others (EU Delegation website, Italian 

Cooperation in Cairo website) 

 

4. Procedure 

Open     

 

5. Financing 

The Programme is financed by the European 

Union under indirect management modality to the 

Italian Ministry of Foreign Affairs and 

International Cooperation (MAECI), in accordance 

with the Delegation Agreement ENPI/2014/352-

319. 

 

6. Legal basis 

Delegation Agreement ENPI/2014/352-319 

Italian Procurement Law (as applicable outside the 

Italian Territory for Development Cooperation 

Interventions) in compliance with the relevant 

Egyptian rules and regulations. 

 

7. Description of the contract 

The EU-JRDP activities in Minya Governorate will be 

executed in one Command Area (CA) and Sub-Areas 

(SA), chosen after a selection based on pre-determined 

criteria defined and approved by the PMU of EU-JRDP 

and its Ministerial counterparts; the selected CA is 

Hafez Al Sharkyia: a CA from the intake at Ibrahimiya 

Canal, 6,896 feddan and sub – area for about 1,037 

feddan and 22 main tertiary canals (mesqas) - all the 

CA downstream of Tir’at Al Salhalah Branch Canal, 

including the entire command area of the last branch, 

Far Al Hawsalah Al-Gadidah. Main works are: 

replacement of 17 traditional open mesqas with 

 جريدة األخبار ( ب

  للبرنامج االلكترونىالموقع  ( ت

jrdp.org/-http://www.eu 

 القاهرة الموقع االلكترونى للسفارة اإليطالية فى ( ث

http://www.ambilcairo.esteri.it/ambasciata_il

cairo/it/ 

مواقع أخرى )موقع االتحاد األوروبي وموقع مكتب  ( ج

 القاهرة( ىالتعاون اإليطالي ف

 اإلجراءات .4

 مفتوحة

 

 التمويل .5

 اتفاقية تفويض إطارممول من قبل االتحاد األوروبي ضمن  البرنامج

 الخارجية اإليطالية والتعاون الدولي مباشرة لوزراةال لإلدارة غير

 .ENPI/2014/352-319رقم 

 

 

 

 

 القواعد القانونية .6

 ENPI/2014/352-319رقم اتفاقية التفويض 

)كما يطبق خارج حدود إيطاليا  ىقانون المناقصات اإليطال

اللوائح ب وعمالا للمداخالت الخاصة بالتعاون من اجل التطوير( 

 .ةوالتعليمات المصري

 

 

 

 العقد وصف .7

برنامج االتحاد األوروبي المشترك للتنمية أنشطة سوف يتم تنفيذ 

أخرى مناطق واحدة و مستهدفة رئيسيةمنطقة لفى المنيا الريفية 

معاييرسابق تحديدها وموافق عليها من فرعية تم اختيارها بحسب 

.  المنطقة المعنيةالوزارات وشركائه فى برنامج الوحدة إدارة قبل 

مأخذها من  التىحافظ الشرقية وترعة منطقة هي الرئيسية  المستهدفة

فرعية حوالي المنطقة الفدان و 6896االبراهيمية وتشمل ترعة 

 ةيصلاحوالوتشمل فرع السحلة، فرع  قىمس  22فدان وعدد  1037

http://www.eu-jrdp.org/
http://www.ambilcairo.esteri.it/ambasciata_ilcairo/it/
http://www.ambilcairo.esteri.it/ambasciata_ilcairo/it/
http://www.eu-jrdp.org/
http://www.eu-jrdp.org/
http://www.ambilcairo.esteri.it/ambasciata_ilcairo/it/
http://www.ambilcairo.esteri.it/ambasciata_ilcairo/it/
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pipeline mesqas; constructions of 5 elevated open 

mesqas; installing new pumping stations; rehabilitation 

of hydraulic regulators, improving of irrigation 

facilities.  

 . خر فرعآوتشمل المنطقة المستهدفة الكاملة حتى  الجديدة

مسقى مفتوحة تقليدية  17دد إحالل عالرئيسية تشمل:  األعمال  

 مفتوحة؛ مساقى 5إعادة تأهيل عدد   ؛ىمصممة بأنابيب ر بمساقى

اطر هيدروليكية قنميكانيكية جديدة؛ إعادة تأهيل  ىرتركيب محطات 

  .وتحسين مرافق الرى

 

 


