
 Page 1 of 3 

 

 

 

CONTRACT INFORMATION NOTICE 

Rehabilitation and improvement of irrigation 

infrastructures  

Bahr Awlad Mohamed and Bahr Biahmu,  

Fayoum Governorate, Egypt 

 

1. Publication reference 

N 6/17/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, 11:00 am  

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:  11 September 2017   09:00 am 

      Site visit venue (meeting point):   

 Al-Adala Tower, Entrance road of Fayoum, 

 Dalla Zone, Apartment n.7, 2
nd

 floor, Fayoum, 

 Egypt. 

 Deadline for submission of Tenders:  

 5 October 2017 11.00 am 

 لعقدإشعار إخبارى 

 للرىوتطويرالبنية التحتية إعادة تأهيل   

 

 مصر –الفيوم محافظة  -ترعة بحر أوالد محمد وترعة بحر بيهمو

 

 مرجع النشر .1

     N 6/17/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: 

 صباحا 11:00الساعة  2017 سبتمبر  10اجتماع توضيحي:  

يقام في مكتب برنامج االتحاد االوروبي المشترك للتنمية الريفية الكائن في 

جمهورية  –، القاهرة  26كورنيش النيل، جاردن سيتي، الدور ال  1081

 مصر العربية

 صباحا 09:00الساعة  2017 سبتمبر 11 زيارة ميدانية:

ي للبرنامج الكائن في:  برج لبدء الزيارة:  المكتب الفرع التقابلمكان 

،  الدور الثاني, محافظة 7العدالة، مدخل طريق الفيوم، منطقة دلة شقة رقم 

 جمهورية مصر العربية. –الفيوم 

 صباحا 11:00الساعة  2017 اكتوبر 5آخر موعد الستالم العروض: 

 :كالتالى( كراسة الشروطباإلشارة إلى اإلعالن )سوف يتم نشر  

 جريدة األهرام ( أ
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 This contract notice is published in 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_ilcair

o/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 Fayoum Governorate 

will be executed in two Command Areas (CA) and 

related 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 two CAs are 

Bahr Awlad Mohamed and Bahr Biahmu.  

The Bahr Awlad Mohamed CA (from the intake at 

Bahr El Gharq Canal) and related SAs cover a total 

irrigated area of 3,896 feddan, including three 

branches (Bahr Zonkot, Qalamsha and Qalamsha 

 جريدة األخبار ( ب

  للبرنامج االلكترونىالموقع  ( ت

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

 القاهرة الموقع االلكترونى للسفارة اإليطالية فى ( ث

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

o/it/ 

 مواقع أخرى )موقع االتحاد األوروبي وموقع مكتب التعاون ( ج
 القاهرة( ىاإليطالي 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 و تين رئيسي مستهدفتين تينمنطقل الفيومفى الريفية 

سابق تحديدها وموافق عليها من  معاييرفرعية تم اختيارها بحسب 

 تان.  المنطقالمعنيةالوزارات وشركائه فى برنامج الوحدة إدارة قبل 

 بحر أوالد محمد وبحر بيهمو.تان هما الرئيسي

مأخذها  األولى وهى ترعة بحر أوالد محمد والتىالمنطقة الرئيسية 

فدان  3896 ىحوال والتي تغطىوالمناطق الفرعية من بحر الغرق 

هذه و امتداد فرع قلمشاه –فرع قلمشاه  – )بحر زنكت عفرو 3شاملة 

  .(مستهدفة مسقى 15عدد شاملة  فدان 1188 ىحوال ىالفروع تغط

مأخذها والتي بحر بيهمو الثانية وهى ترعبة سية يأما عن المنطقة الرئ

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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extension canal for about 1188 feddan) and 15 

tertiary canals/mesqas. 

The Bahr Biahmu CA (from the intake at Bahr 

Sannuras Omoumy Canal), for a total of 2,601 

feddan and including a sub – area for about 1,279 

feddan and 3 main tertiary canals/mesqas).  

Main works are: rehabilitation of 18 traditional open 

mesqas in two CAs and SAs; rehabilitation of 2 main 

canals; installing pumping station; improving of 

irrigation facilities. 

 

 

والتي تغطى حوالى والمناطق الفرعية العمومى من بحر سنورس 

الى تخدم حوالمستهدفة والتي الفرعية  منطقةال فدان بما فيهم 2601

 مستهدفة. مسقى 3عدد  فدان شاملة 1279

 

 

إعادة الرئيسية للمنطقتين المستهدفتين الرئيسيتين تشمل: األعمال  

إعادة و ؛المناطق الرئيسية والفرعيةفي مفتوحة  مسقى 18تأهيل عدد 

وتحسين مرافق تركيب محطة رفع مياه وترعة رئيسية؛  2تأهيل عدد 

  .الرى

 

 


