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بــاسـمي ونــيــابـة عن كل الــســادة ضـبــاط ومـراتب
ـرور الـعـامـة نـتقـدم بـالـتـعـزية ومـوظـفي مـديـرية ا
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ـرحــومـة سـائــلــ الـبــاري عــز وجل ان يــتـغــمــد ا
بـرحـمـته الـواسـعـة ويـلـهم اهـلـهـا وذويـهـا الـصـبر

والسلوان.    
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ـرحوم مـوفق حسن تتـقدم عـائلـة الراحل ا
محمود الربيـعي بالشكر واالمتنان لكل من
واسانـا بالفـقيـد او حضر مـجلس الـفاحتة
او ارسل بــرقـيـات تــعـزيـة جـنــبـهم الـله كل
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بــتــاريخ ٢٠١٨/٥/٨ اصــدرت هــذه احملــكـمــة قــرارهــا الــغــيـابـي في الــدعـوى
ـدعى عـلــيه بـتـأديـة ـتـضــمن احلـكم بـالــزام ا ــــــرقــمـة  ١٢٤٩/ ب/ ٢٠١٨ ا ا
لـلمـدعي (عـبد االمـير كـاظم سـلطـان) مبـلـغا وقـدره (اثني عـشـر ملـيون ديـنار)
ونظـرا جملـهـوليـة مـحل اقـامـتك في الـوقت احلاضـر لـذا تـقرر تـبـلـيـغك اعالنا
بـصحـيـفتـ مـحلـيتـ يـوميـتـ رسمـيـت وذلك عن الـقـرار الصـادر في هذه

دة القانونية. الدعوى ولك حق االعتراض واالستئناف والتمييز خالل ا
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- هوية غرفة التجارة (نافذة).

انعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون الى - عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وتقد كتاب عدم 
ن يشـمله قرار احلجب ) ما يـثبت حجب البـطاقة الـتموينـية  قـاول العراقـي شـاريع النفـطية ويتم مـطالبـة مقدمي العـطاءات (ا شـركة ا

حسب تعليمات االمانة العامة جمللس الوزراء وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.
عنية. - وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية ا

مثليها عند الشراء. - تخويل من الشركة 
وجب وثائق مصدقة. صنع او احد وكالئه اخملول رسميا  ناقص من ا - يجب ان يكون ا

شـتركة في - احلسابـات اخلتـامية الـتي تظهـر حتقـيق االرباح للـسنتـ االخيريـت مـدققة من قـبل محاسب قـانوني واذا كـان للشـركات ا
ناقصة اعمال منفذة في السنوات التي سبقت عام  2014 فعليهم تقد حساباتهم اخلتماية الرابحة الخر سنت السابقة لعام 2014 ا
مـيزات نـجزة لـلخـمس سنـوات االخـيرة ويـجب ان تقـاس على اسـاس كلـفـة ونوع وحـجم العـمل وا مـاثلـة للـشركـة عدد (3) ا  -االعـمـال ا
عنية ويـؤخذ بنظر االعتبار مبلـغها نسبة الى الكلفة نـاقصة وتكون مؤيدة من قبل اجلهة الـتعاقدية ا ا جاء في متطلبات ا االخرى وفـقا 

التخمينية للمناقصة بنسبة (%50)
 -حجم االيراد السنوي يكون (45%) من الكلفة التخمينية للمناقصة للسنوات اخلمسة االخيرة.

طلوب تنفيذها. ؤيدة من مصرف معتمد ويجب ان تكون (45%) من الكلفة التخمينية للمناقصة ا - السيولة النقدية ا
ناقصة االصلي. - وصل شراء وثائق ا

ـدنية بطاقة الـسكن تأييد الـسكن مصدق اصولـيا عقد ايجار فـوض (شهادة اجلنسـية هوية االحوال ا دير ا ستمـسكات الثبـوتية  - ا
لوصف الطابو للداللة على العنوان).

الحظات:-     ا
ــــــــــــــــــــــــــ 

يتم تقد العطاء في خمسة ظروف مغلقة ومختومة بختم رسمي ويشمع سري:
طلوبة اعاله. ستمسكات ا االول: يحتوي على ا

الثاني: يحتوي على العرض الفني + منهاج العمل.
ناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد الثالث: يحتوي على العرض التجاري الغير مسعر - مالحظات ا

ناقص مثبتة على صيغة مسودة العقد سعر - مالحظات ا الرابع: يحتوي على العرض التجاري ا
اخلامس- يحتوي على التأمينات االولية والبالغة  (7.750.000)  (سبعة مالي وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي فقط).

(ويجب ان تكـون بشكل خطاب ضمان او سـفتجة او صك مصدق صادر من مصـرف عراقي معتمد ويوضع في ظـرف منفصل مغلق مسجل
عليه رقم الطلبية واسم الشركة).

توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي:
أ -  اسم وعنوان مقدم العطاء.

قدمي العطاء ب- عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة  1-24 من تعليمات 
قدمي الـعطاء واي اشارات اخرى مـذكورة في بيانات ناقـصة ورقمها كمـا هو مشار اليه في الفـقرة الفرعية  1-1 من تعلـيمات  ج- اسم ا

العقد.
د- تاريخ الغلق.

طلوبة التأمينات االولية). هـ - بيان محتوى الظرف الداخلي (عرض فني عرض جتاري مسعر عرض جتاري غير مسعر الوثائق ا
- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد. ناقصة اجور نشر واالعالن الخر اعالن عن ا - يتحمل من ترسو عليه ا
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. طلوبة ويتم استبعاد العطاء غير مستوفي  - تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات ا
ـوقع والبريـد االلكتـروني وعليه سؤول عن مـتابعـة االستفـسارات وتثـبيت ا قـدم العطـاء واسم الشـخص ا - يـتم تدوين الـعنوان الـكامل 

اشعار الشركة باي تغيير يطرأ على العنوان خالل (7) ايام على االقل من حصول التغيير.
كن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت.  -

Web site: http://www.scop.gov.iq
E- mail:scop@scop.Oil,gov.iq       
E- mail:Pur.cus@scop.Oil,gov.iq 

ـشروع ـؤهلـ وذوي اخلبـرة لـتقـد عطـاءاتهم (جتـهيـز قابـلوات ومـلحـقات  شـاريع الـنفـطيـة) بدعـوة مقـدمي العـطاءات ا يسـر (شركـة ا
ناشئ الـتالية واد من ا مسـتودع العمـارة اجلديد) وتسـليمهـا وتفريغـها في موقع مشـروع مستودع الـعمارة اجلديـد- العراق وان تكـون ا
شـروع ذاتي والـكلـفة الـتخـمـينـية تـبلغ (390000000 )  تـحـدة - فرنـسا  –اسـبانـيا  –لـبـنان) عـلمـا ان ا ـمـلكـة ا انـيا  –ا ((ايـطالـيا  –ا

ثالثمائة وتسعون مليون دينار عراقي) مع مالحظة ما يأتي:
طلوبة ـناقصة تقد عـطاءاتهم وفقا لـلشروط ا ـؤهل من ذوي اخلبرة واالختـصاص باالشتراك في هذه ا 1- عـلى اجملهزين الراغب وا
ناقصـة وللحصـول على اي معـلومات اضافـية االتصال ـشار اليهـا في الوثائق الـقياسيـة وفي االعالن والوثيـقة اخلاصة بـا ـعايير ا في ا

شاريع النفطية/ قسم التوريدات والتعاقدات: بشركة ا
E-mail: scop@scop.oil.gov.iq  

E-mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq     
Web site: http://www.scop.gov.iq

قدمي العطاءات. من االحد الى االربعاء وخالل الدوام الرسمي من الساعة ( 9:00 ص) لغاية ( 12:00م) وكما موضحة بالتعليمات 
هـتم شـراء وثائق العـطاء بعـد تقد طـلب حتريري الى الـعنوان احملـدد في ورقة بيـانات العطـاء وبعد دفع 2- بـامكان مـقدمي العـطاء ا

قيمة البيع للوثائق البالغة ( 250,000 دينار) (مائتان وخمسون الف دينار عراقي فقط) نقدا وغير قابل للرد.
شاريع النفطية  –قسم التوريدات والتعاقدات  –مقر الشركة). ناقصة (وزارة النفط  –شركة ا 3- يكون مكان بيع وثائق ا

شاريع النفطية  –جلنة استالم وفتح العطاءات  –الطابق السادس). 4- مكان تسليم العطاء (وزارة النفط  –شركة ا
تاخـرة سوف ترفض وسيتم الـفتح بحضور ناقـصة وتسليم الـعطاءات بتاريخ  (25/7/2018 ) حيث ان العـطاءات ا - يكون مـوعد غلق ا

ثليهم الراغب باحلضور في العنوان التالي:- مقدمي العطاءات او 
شاريع النفطية وزارة النفط/ شركة ا
شاع بور سعيد/ بغداد/ العراق

اجلهة التي تستلم العطاء/ جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية
- التقد بالبريد االلكتروني غير مسموح.

 5- يـتم دعوة مـقدمـي العـطاءات اخملـولـ بحـضور مـؤتـمر مـا قـبل تقـد العـطـاء للـتـوضيح واالجـابة عـلى االسـتفـسـارات ويكـون تاريخ
ؤتمر. االنعقاد قبل اسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقد استفساراتهم حتريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد ا

الوقت: ( 9:00 ص) لغاية ( 12:00 م)
التاريخ: 2018/7/18
كان: يحدد الحقا ا

دة  (90 ) تسـعون يـومـا من تاريخ الـغلق احملـدد عـلى ان تكـون مصـحوبـة بتـقـد التـأميـنات االولـية ـقدمـة نافـذة  6- تـكـون العـطاءات ا
والبالغة (  7.750.000 ) سبـعة مالي وسبعـمائة وخمسون الف ديـنار عراقي فقط) (ويجب ان تـكون بشكل خطاب ضـمان او سفتجة او
دة  (120 ) يوم (مائة ركزي العراقي على ان تكون نافذة  صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك ا

وعشرون يوما من تاريخ الغلق) يوضع في ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة.
ناقصة باسلوب التأهيل الفني وكاألتي: 7- سيتم تنفيذ ا

ؤهل الذين استجابوا أ- العطاء الـفني يفتح من قبل جلنة الفتح ودراستـها وتقييمها من قبل جلنة الـتحليل لتحديد مقدمي الـعطاءات ا
طلوبة. للشروط ا

ثليهم ؤهلـ فقط من قبل جلنة الفتح وبحضور الراغب من مقدمي العطاءات او  قدمي العطاءات ا ب- سيتم فتح العروض التجارية 
اخملـولـ وسـيـتم حتـديـد مـوعد ومـكـان الـراغـبـ في احلـضـور في وقت الحـق ومن ثم سـوف تـرسل الى جلـنـة الـتـحـلـيل لـدراسـة وتقـيـيم

العروض التجارية للمؤهل من مقدمي العطاءات.
سـعرة من قـبل مقدم الـعطاء بيـنة في ادناه والـتي ال تتـرتب عليـها تغـييـر في اسعار الـوحدات ا 8- للـجان الـتحلـيل استكـمال البـيانـات ا
ـرشحة لالحـالة وفي حالة عـدم قيام مقـدم العطاء بـاستكمالـها فيتـم استبعـاد عطاءه ومصادرة بالـزيادة او النقـصان وللعـطاءات الثالثة ا

التأمينات االولية.
أ- البيانات الفنية غير اجلوهرية او تصحيح االخطاء احلسابية.

ب- الشروط القانونية غير اجلوهرية.
ج- الشروط القانونية اجلوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا مع استبعادها في حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا.

9- يكون البيع يومي االحد والثالثاء فقط.
طلوبة:- ستمسكات ا 10- ا

- شهـادة تأسيس الـشركـة االجنبـية من غـرفة التـجارة او الصـناعـة في بلد تـأسيس الـشركة ومـصدقـة من السفـارة العـراقية في ذلك الـبلد
ودائرة التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق.
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