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تكون من االبنية (اجلامع السياج اخلارجي للجامع رقمة (٢٠١٩/١٣) واخلاصة بتنفيذ هياكل االبنيـة اخلدمية للقطاع الرابع ا ناقصة ا تعلن شركـة الفاو الهندسية العامة احدى تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشـغال العامة عن اعالن ا
ناقصة والشروط اخلاصة بها مراجعة مقر الشركة (شعبة العقود) الكائن في شروع مجمع اخلالص السكني وللحصول على مستندات ا توسطة)  توسطة السياج اخلارجي للمدرسة ا درسة ا درسة االبتدائية السياج اخلارجي للمدرسة االبتدائية ا ا
قاول صنف من الـدرجة (خامسة/ انشائي) تقد هويـة تصنيف الشركات وا ـقاول ذوي االختصاص وا منـطقة التاجي مقابل معهد الـنفط العربي لقاء مبلغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠) مـائتان وخمسون الف دينار غير قـابل للرد وعلى الراغب من الشركات وا
ناقصة ومـوعد غلقها واسم فوض للـمكتب او الشركة الـتي تروم شراء العطـاء مع مراعاة ايداع عطـاءاتهم داخل ظرف مغلق ومخـتوم يكتب علـيه اسم ورقم ا ـدير ا ـناقصة وجلب كتـاب تخويل موقع من قبل ا فـعول- نسخة اصلـية) عند شراء ا (سارية ا
طلوبة ويتضمن الـظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث على العرض التجاري مع صك مصدق (بقيمة التأمينات ستمسكات ا كتب) ويحتـوي بداخله على ثالث ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن االول جميع ا صاحب العطاء (الشركة او ا
ستفيدة مع اثلة مؤيدة من اجلهات ا دة (ثالثة اشهر) من تاريخ الغلق ووصل الشراء مع تقد ما يثبت تنفيذ اعمال  بلغ (٥٫٥٢٨٫٣٦٠) خمسة مالي وخمسمائة وثمانية وعشرون الف وثالثمائة وستون دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ  االولية) 
طلوبة وعدم تقد احلسابات اخلتامية مصادق عليها من قبل محاسب قانـوني الخر سنت ويودع في صندوق العطاءات في مقر الشركة الكائن في التاجي عـلماً ان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات واهمال الـعطاء غير مستوفي للمستمسكات ا
وافق ٢٠١٩/٥/٧ الساعة الثانـية عشر ظهراً وفي حالة مصادفة يوم ناقصـة في حالة وجود عذر مشروع مصدق اصوليـاً وسيكون اخر موعد لتقد العـطاءات يوم (الثالثاء) ا ناقص ويتم اعـتماد الوكالة اخلاصة با قبول الوكـاالت العامة الصادرة من ا
كن االطالع عـلى موقع الـشركـة االلكتـروني على االنـترنت وحسـب ما مدرج في ادنـاه علـما ان مبـلغ الكـلفة الـتخـمينـية لـلمنـاقصـة اعاله يكون ـناقصـة اجور نـشر االعالن و الـغلق عطـلة رسـمية يـكون الـغلق في الـيوم الذي يـليه ويـتحمل من تـرسو عـليه ا

(٥٥٢٫٨٣٦٫٠٠٠) خمسمائة واثنان وخمسون مليون وثمنمائة وستة وثالثون الف دينار عراقي ال غير.
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