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الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6169 االثن 6 من صفر 1440 هـ 15 من تشرين االول (اكتوبر) 2018م
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ـوجب الوثـائق الـقيـاسـية ـؤهـل وذوي اخلـبـرة لتـقـد عطـاءاتـهم  ـعادن / شـركـة ديالى الـعـامة) بـدعـوة مقـدمي الـعـطاءات ا يسـر(وزارة الـصنـاعـة وا
االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يآتي :

ؤهل والراغب في احلصول علر معلومات اضافية التصال (شركة ديالى العـــــــــامة) وعبر البرية االلكتــــــــــــــــــــــــــــــــروني 1. على متقدمي العطاء ا
قدمي العطادات مع مالحظة ما يلي: (www.dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات 

آ. الكلفة التخمينة للمناقصة هي (787500) دوالر امريكي (فقط سبعمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دوالر) واصل CIP مخازن الشركة.
ها مع طـلوب تقد ب.مقدار مبلغ التـآمينات االولة للـمناقصة هو (23625) دوالر امريكي (فقط ثالثة وعـشرون الف وستمائة وخـمسة وعشرون دوالر) وا

العطاء.
ناقصة من قبل ج. ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو (200000) دينار عراقي (فقط مائتا الف دينار عداقي ال غيرهـا) غير قابل للرد اال في حال الغاء ا

قدمي العطاءات. شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 

ـاذج العطاء) ويجب ان يـتم تعبئة الـنماذج بالكـامل دون اي تغيير في ـوجود في القسم الرابع ( ذج صيـغة العطاء ا د. على مقـدم العطاء ان يسـتخدم 
طلوبة. علومات ا شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با

> مالحظة:- تعـفي الشركات االجنبي الـرصينة التي لـيس لديها فرع او تمـثيل رسمي او وكيل جتاري مـسجل في العراق من تقـد وصل شراء مستندات
ناقصة. ا

ؤسسات والشركات التابعة لها. > تقد تعهد خطي في القسم القانوني لشركتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني وا
طلوبة: (كما مبينة في الوثائق). 2. متطلبات التأهيل ا

3. يتم تـسلـيم الـعطـاءات الى العـنـوان االتي (شركـة ديالى الـعـامة/ طـريق بغـداد بـعقـوبة اجلـديـد - قرب تـقاطع الـقـدس) وان اخر مـوعد لـتـسلـيم العـطاء
تـآخرة سـوف ترفض وسيـتم فتح الـعطاءات بـحضـور مقدمي نـاقصة في 2018/11/27 وان العـطاءات ا سيـكون السـاعة الثـانية ظـهرا من تـاريخ غلق ا
ثليهم الـراغب باحلضـور في العنوان االتي (مقـر شركتنـا / غرفة جلنة فـتح العروض) في الساعـة التاسعة صـباحا ليوم 2018/11/28 العطـاءات 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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