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تخصصـة العراقيـة والعربية عادن كـافة الشركـات ا تدعو (الشركـة العامة لالنـظمة االلكـترونية) احدى تـشكيالت وزارة الصـناعة وا
ناشئ واالجنبية الى تقد عـطاءات مغلقة من مقدمي عـطاءات ذوي اهلية ومؤهلـ لتنفيذ مشـروع جتهيز قابلوات (اعادة  2) من ا
ناشئ تحدة  –حصرا مع مالحـظة ان ا (امريكا  –اليابان  –اوربا الـغربية  –كندا  –كوريا اجلـنوبية  –تركيا  –االمارات الـعربيـة ا
ـقصـود منـها هـي مصـانع غربـية او امـريكـية او يـابانـية مـصانـعـها في تـركيـا او االمارات) وبـكلـفة تـخمـينـية من تـركيـا واالمارات ا

مقدارها  550000دوالر امريكي) خمسمائة وخمسون الف دوالر امريكي.    
- مدة التجهيز ( 60يوم من تاريخ توقيع العقد)

1- سيـتم تنـفيـذ العطـاء من خالل اجراءات الـعطـاءات التـنافـسية الـوطنـية الـتي حددتـها تعـليـمات تـنفـيذ العـقود احلـكومـية الـعامة
. ناقص والصادرة من وزارة التخطيط رقم ( (2لعام  2014والقوان النافذة ومفتوح جلميع ا

ـكن للـمنـاقصـ ذوي االهلـية الـراغب ان يـحصـلوا عـلى معـلومـات اضافـية من (الـشركة الـعامـة لالنظـمة االلـكتـرونيـة/ القسم  -2
ناقصات والعقود) في العنوان ادناه وذلك خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا الى  2:00ظهرا. التجاري/ شعبة ا

شتري) ما يلي: تطلبات ا 3- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة 
أ  –تقد احلـسابـات اخلتامـية للـسنتـ االخيرتـ كحـد ادنى مصادق عـليهـا من محاسب قـانوني وتـكون بالـلغة الـعربيـة بالنـسبة
ـواعيـد االجناز ـالـية لـلـبائع خـالل السـنة والـقـدرة علـى االلتـزام  للـشـركات االجـنـبيـة مع ذكـر العـمـلة وتـوضـيح حجم االلـتـزامات ا

والتسليم وتعتبر معيارا للتأهيل.
انـعة من الهيـئة العامـة للضرائب مـعنون الى الشـركة العامـة لالنظمـة االلكترونـية حصرا بـالنسبـة للشركات ب- تقد كـتاب عدم 

العراقية وفروع الشركات العربية واالجنبية في العراق.
ماثلة مؤيدة من اجلهات التعاقدية. ت- تقد قائمة باالعمال ا

قدمة لعـطاءاتها بـتقد شهادة علنـة وبكافة شـروطها وان تتعـهد الشركـات ا واصـفات الفنـية ا ث- تقد تعـهد بااللتـزام الكامل با
نـشأ وقـبل دخول عـتمـدة في بلـد ا نـشأ مـصدقـة من جلهـات العـراقيـة ا فـاحص ثالث مـعتـمد لـدى وزارة وزارة التـخطـيط وشهـادة ا

البضاعة الى العراق.
ـسؤول ـالي لـها واسم اخملـول ا ا فـيـها شـهـادة وعـقد الـتـسجـيل والـنظـام الـداخلـي والوضع ا ج- تـقـد وثائق تـأسـيس الشـركـة 
مـصدق من السـفارة العراقـية بالـنسبـة للشركـات العربـية واالجنـبية وتـستبعـد العطـاءات حتى لو كـانت اوطأ االسعـار في حالة عدم

ها. تقد
تحدة  –حصرا مع واد امريكا  –اليابان  –اوربا الغربية  –كندا  –كوريا اجلنوبية  –تركيا  –االمارات العربـية ا ح- يكون منـشأ ا

قصود منها هي مصانع غربية او امريكية او يابانية مصانعها في تركيا او االمارات. ناشئ من تركيا واالمارات ا مالحظة ان ا
خ- ان تكون الشركة غير مدرجة في القائمة السوداء

ـناقص الراغـب في العنوان ادنـاه ودفع رسم غير مسترد كن شراء مـجموعة وثائق الـعطاء الكامـلة باللغة الـعربية من قبل ا  -4
صادف 2019/1/22. مقداره ( 250000دينار عراقي) (مئتان وخمسون الف دينار عراقي) اعتبارا من يوم الثالثاء ا

صادف 2/5/ 2019الساعة  12:00ظـهرا العـطاءات االلكـرونية (ال يـسمح بها) 5- يـجب تسلـيم العطـاءات في او قبل يوم الـثالثاء ا

ـناقصـ الذين اختـاروا احلضور شـخصيا في ـثل عن ا تـأخرة سيـتم رفضهـا سيتم فـتح العطـاءات فعليـا وبوجود  العـطاءات ا
لعنوان التالي:

دينة بغداد الوقت: الساعة  12:00ظهرا حسب التوقيت احمللي 
صادف 2019/2/5 التاريخ: يوم الثالثاء ا

العنوان (بغداد- حي الوحدة- محلة 906- زقاق 47- مبنى 30- مجاور اجلامعة التكنولوجية/ قاعة االجتماعات).
6- يتم تسلـيم العطاءات الى العنوان االتي (بـغداد- حي الوحدة- محلة 906- زقاق 47- مبنى 30- مجاور اجلامعـة التكنولوجية/
ـتـأخرة سـوف تـرفض وسيـتم فـتح العـطـاءات بحـضور ـوعد احملـدد (قـبل السـاعة  12:00ظـهرا) الـعـطاءات ا الـقسم الـتـجاري) في ا
ثليهم الراغب باحلضور في العنوان االتي ((بغداد- حي الوحدة- محلة 906- زقاق 47- مبنى 30- مجاور مقدمي العطاءات او 
وافق 2/5/ 2019عـلى ان يتـضمن الـعطاء اجلـامعـة التـكنـولوجـية/ قـاعة االجـتمـاعات) في الـساعة  12:00ظـهرا من يـوم الثالثـاء ا
ـوجب كفالة مـصرفية صادرة من تأمـينات اوليـة مقدارها  8250دوالر امريكي (فقط ثـمانية االف ومـئتان وخمـسون دوالر امريكي) 
ـتحد صرف ا ـركزي العـراقي باصدار خـطابات الـضمان (مـا عدا مصـرف االحتاد العـراقي وا مصـرف عراقي معـتمد من قـبل البنك ا
دة ( 28يوما) من تاريخ ناقـصة ونافذة  لالستثمـار او اي مصرف تظهـر عليه مالحظـة خالل فترة االعالن) ومثبت عـليه اسم ورقم ا

انتهاء نفاذية العطاء.
ناقصة. 7- مدة نفاذية العطاء (21) يوم من تاريخ غلق ا

عادلة االتية:- 8- الغرامات التأخيرية:- حتسب الغرامات التأخيرية بنسبة  %10من مبلغ العقد وحسب ا
مبلغ العقد/ مدة العقد (بااليام)  =(%10) *الغرامة التأخيرية لليوم الواحد

. شروع باتفاق الطرف 9- الشحن اجلزئي مسموح به على ان يكون ضمن جدول زمني يؤمن اوليات استمرار العمل با
ناقصة اجور النشر واالعالن. 10- يتحمل من ترسو عليه ا

ناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة. 11- اذا صادف يوم غلق ا
صـلحة فاضـلة وحـسب مقـتضيـات ا نـاقصة في اي مـرحلـة من مراحـلها وقـبل االحالـة وعدم اجـراء ا 12- للدائـرة احلق في الغـاء ا

طالبة باي تعويض جرا ذلك. ناقصة ا العامة وال يحق للمشترك في ا
وافق 2019/1/29. شارك هو يوم الثالثاء ا ؤتمر اخلاص باالجابة على استفسارات ا 13- يكون يوم انعقاد ا

14- تكون االسعار نـهائية وغـير قابلـة للتفـاوض وبالدوالر االمريكي  cipواصل مـوقع العمل محـطة الشهـيد عبد الـعباس/ بغداد –
ستفيدة. احلرية وصدور شهادة الفحص والقبول من اجلهة ا

ـشار الـيه اعاله: بـغـداد- حي الـوحدة- مـحـلة 906- زقاق 47- مـبنى 30- مجـاور اجلـامعـة الـتكـنـولـوجيـة/ الـقسم 15- العـنـوان ا
dgoffice@gces-iq.com  :التجاري) البريد االلكتروني
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تعلن جمعيـة الهالل االحمر العراقي عن عرض احملالت والشقق الغير مـشغولة والتابعة للجمعية
ـبـاشـر واحملـدثـة عـلـى الـعـقارات (189/ 64الـبـاب الـشـرقي) و(7/1406 في بـغـداد لـالسـتئـجـار ا
) و(175/ 75اخلـالديـة/ السـباع) و(544/ 6و544/ 7فـرج الله/ ـشتل) و(324/ 1090الـبتاوي ا
ـنـصور مـقـابل نقـابة الـكوالت). فـعـلى الراغـب بـاالسـتئـجـار مراجـعة مـقـر اجلمـعـية الـكائن في ا

االطـباء/ الـقـسم الـهـنـدسي خالل مدة  30 يـومـا من تـاريخ الـنـشر واالعالن في الـصـحف احملـلـية
لغرض تقد عروضهم ودراستها من قبل اجلمعية.
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