Announcement for Bidding
The Ministry of Water Resources, Irrigation and Electricity (MWRIE) and the Wind Energy
Project (GEF and UNDP financed project) intended to hire the services of consultancy firm with
vast experience in renewable energy policy and regulations to develop the following studies:
1- Formulation of Sudan long-term renewable energy policy and regulations.
2- Development of secondary legislation relevant to wind energy for catalysing private
sector investment.
3- Establishment of “one-stop shop” (OSS) in MWRIE for wind energy investors and
developers.
The detailed Term of Reference of the three studies can be downloaded from the following
websites:
www.wepsd.org and http://wre.gov.sd
Interested bidder shall apply for the three studies as one package.
Interested eligible companies who wish to submit their bids should meet the following conditions
and requirements:
1. The Registration Certificate of Business.
2. Company Profile.
3. In addition to that, Sudanese companies should have to submit Valid Certificate of Zakat
clearance, legal stamp, Valid Certificate of Tax Clearance and VAT registration
Certificate as well.
MWRIE is not constrained to accept the lowest or any other tender. Receipt of tenders in two
copies (original and copy) stamped and signed plus electronic copy, and placed in sealed envelopes
to be put in the tender box at the office of the “Wind Energy Project” manager at the building of
the General Directorate of Renewable and Alternative Energy- MWRIE, Khartoum- Burri, east of
Kober bridge and civil defense authority.
The deadline of bid submission is Thursday: 30th of August 2018 at 12:30 PM (LOCAL TIME),
date of bid opening.
For inquiries call:
+249123497641 or +249123497632
Hind Elamin Elnour / Wind Energy Project Manager

إعﻼن عطاء عام
ترغب وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ومشروع طاقة الرياح الممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج
اﻷمم المتحدة اﻹنمائي في طرح عطاء ﻹختيار جهة إستشارية للقيام بعدة دراسات تهدف الي تقديم الدعم
لتطوير السياسات و اﻷطر التنظيمية الخاصة بتشجيع مشاركة القطاع الخاص لﻺستثمار في مشاريع الطاقة
المتجددة وهي:





تحديث خطة الطاقة المتجددة.
عمل لوائح تنظيمية لتشجيع إستثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
إنشاء نافذة موحدة داخل الوزارة لتسهيل تعامﻼت المستثمرين في مشروعات الطاقة المتجددة.

على الشركات الراغبة في المنافسة في العطاء سحب الشروط المرجعية للدراسات الثﻼث من الموقع
اﻹلكتروني لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء ومشروع طاقة الرياح علي أن يتم التقديم للدراسات
الثﻼث معا.
 http://wre.gov.sdو www.wepsd.org
على الراغبين في المنافسة استيفاء الشروط وارفاق المستندات التالية:
 .1شهادة تأسيس الشركة أو تسجيل اسم العمل.
 .2شهادة السيرة الذاتية للشركة.
 .3الشركات السودانية يجب عليها إحضار شهادة إبراء ذمة من الزكاة سارية المفعول وشهادة خلو
طرف من الضرائب سارية المفعول و شهادة تكليف من إدارة الضريبة على القيمة المضافة و
الدمغة القانونية.
وزارة الموارد المائية والري والكهرباء غير مقيدة بقبول أقل أو أي عطاء آخر.
تسلم العطاءات في نسختين )أصل وصورة مختومة وموقعة( باﻹضافة الي نسخة الكترونية وتوضع في
مظاريف مختومة بالشمع اﻷحمر في صندوق العطاءات بمكتب السيد /مدير مشروع طاقة الرياح بمباني
اﻹدارة العامة للطاقة المتجددة والبديلة بالخرطوم  -بري -شرق كبري القوات المسلحة والدفاع المدني –
جوار محطة بري سابقا .آخر موعد لتسليم العطاءات يوم الخميس الموافق 30 :أغسطس 2018م الساعة
الثانية عشر والنصف ظهرا ً موعد فتح المظاريف.
لﻼستفسار اﻻتصال على +249123497641 :أو +249123497632
م.هند اﻷمين النور /مدير مشروع الرياح

