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وجب الـوثائق الـقيـاسية ـؤهلـ وذوي اخلبـرة لتـقد عـطاءاتـهم  ـعادن/ شـركة ديـالى العـامة) بدعـوة مقـدمي العـطاءات ا يـسر (وزارة الـصنـاعة وا
االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 

ــؤهـلــ والـراغـبــ في احلـصــول عـلى مــعـلـومــات اضـافــيـة االتـصــال (شـركــة ديـالى الـعــامـة) وعــبـر الـبــريـد االلــكـتـروني 1. عـلى مــقـدمي الــعـطـاء ا
قدمي العطاءات مع مالحظة ما يأتي: (www.dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات 

 أ- الكـلفـة التـخمـينـية لـلمـناقـصة هي (285235) دوالر امريـكي (مائـتان وخـمسـة وثمـانون الف ومـائتـان وخمـسة وثالثـون دوالر فقط) واصـل مخازن
الشركة.

ها مع طلـوب  تقد ب. مقدار مبـلغ التأمينـات االولية للمـناقصة هو (8557) دوالر امريكي (ثمـانية االف وخمـسمائة وسـبعة وخمسـون دوالر فقط) وا
العطاء.

نـاقصة من قبل ج. ان سعر بيـع مستنـدات للمنـاقصة هو (100000) دينار عـراقي (فقط مائـة الف دينار عـراقي ال غيرهـا) غير قـابل للرد اال في الـغاء ا
قدمي العطاءات. شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 

اذج العـطاء) ويجب ان يتم تعبئة النـموذج بالكامل دون اي تغيير وجود في القسم الرابع ( وذج صيغة العـطاء ا د. على مقدم العطاء ان يـستخدم 
طلوبة. علومات ا في شكله وان تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با

- مالحظة: تعفى الشركات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل جتاري مسجل في العراق من تقد وصل شراء مستندات
ناقصة. ا

ناقصة اعاله. طلوبة با واد ا - يحق لشركتنا جتزئة احالة جتهيز ا
طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). 2. متطلبات التأهيل ا

3. يـتم تسلـيم العطـاءات الى العـنوان االتي (شركـة ديالى الـعامة/ طـريق بغـداد بعقـوبة اجلديـد - قرب تـقاطع القـدس) وان اخر موعـد لتـسليم الـعطاء
تأخـرة سوف ترفض وسيتم فتح العـطاءات وبحضور مقدمي ناقصة في 2018/5/20 وان العطاءات ا سيكون الساعـة الثانية ظهـرا من تاريخ غلق ا
ثـليهم الراغب بـاحلضور في العنوان االتي (مـقر شكرتنا/ غـرفة جلنة فتح العـروض) في الساعة التاسـعة صباحا ليوم 2018/5/21 العطاءات او 

وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقد العطاء ويعتبر موعد الغلق.. مع التقدير. 
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