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لـلمـرة (االولى)  وبـكلـفـة تخـميـنـية مـقـدارها (١٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنـار عراقي (مـائة
ـوجب واثــنـان وعــشــرون مــلـيــون ديــنــار عـراقي ) وبــفــتــرة جتـهــيــز (٩٠ يــوم) 
ـكن احلصول عـليهـا من امانة الـصندوق لـقاء مبلغ مـواصفات والـشروط التي  ا
قدره (١٥٠٫٠٠٠) ديـنار (مائة وخمسـون الف دينار) غير قابل لـلرد فعلى اجملهزين
شاركة تـقد عروض بالـدينار العـراقي (مع مراعاة  ترقيم اخملتـص الراغبـ با
ــدة التـــقل عن (١٢٠ يــوم) من ارفــاق صــفــحــات هـــذه الــعــروض) ويــكــون نــافــذا 
الـتأمـينـات االولـية والـبالـغة (٣٫٦٦٠٫٠٠٠) ديـنار عـراقي (ثالثـة مالي وسـتمـائة

علومات التالية وستون الف دينار عراقي) على ان يتضمن  العراض ا
تاقصة / موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق
قدم - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا
- تاريخ نفاذ التأمينات االولية

كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا
وتسلم الى استعالمات الشركة باغلـفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن
والطـلـبيـة في مـدة اقـصاهـا الـساعـة الـواحـدة بعـد الـظهـر لـيوم (٢٦ / ٦ / ٢٠١٩)

ناقصة اجور نشر االعالن مع التقدير. ويتحمل من ترسو عليه ا
مالحظة:-

١- يتم تـقد العروض وفقا لـلوثائق القيـاسية وفي حال عدم التـزام مقدم العطاء
ا في تـطـبيق الـوثـيقـة الـقـياسـيـة بكـافـة اقسـامـها فـانه سـيـتم استـبـعاد عـطـاءه 

. يقضي مراعاة ذلك عند التقد
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:- ٢- جلب الوثائق ا

أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ.
قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا

٣- اذا تـصـادف تـاريخ الـغــلق اعاله عـطـلـة رسـمـيـة يـرحل الى الـيـوم الـتـالي بـعـد
العطلة مباشرة .

سـاهم فوض او احـد ا ٤- تقـد التـأمينـات االوليـة باسم الشـركة او مـديرهـا ا
وجب عقد مشاركة . في الشركة او الشركات 

نـاقصة الـتواجد في ـشتركـ في ا ـثلي الـشركات واجملـهزين ا ٥- بـامكـان كافة 
مقر الشركة حلضور ومتابـعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي

لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.
٦- في حالة وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه االنذارات من القسم القانوني

في شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل .
٧- تـصادر الـتأمـينـات اوليـة للـشركـات في حـالة عـدم االستـجابـة للـمرسالت اثـناء

الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات.
٨- تـقدم الـتأمـينات االولـية عـلى شكل (خـطاب ضمـان او صك مصـدق او سفـتجة)

رفقة . درجة في القائمة ا عتمدة ا صارفف ا ومن ا
٩- التتم مطالبة شركـتنا بكتاب تسهيل مهـمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة
واد دهز مـسؤوليـة جتهيـز وايصال ا ـادة اعاله ويتحـمل ا االستيراد اخلـاصة با

الى شركتنا.
ـثبـتة اعاله السـبـاب تتـعلق طـالبـة بـاي تمـديدات لـفـترات الـتجـهيـز ا ١٠- التـتم ا

وانئ. واد من ا باخراج ا
١١- يــتم اسـتــبـعـاد الـعــطـاء الـذي يــزيـد مـبــلـغه بــنـسـبـة 20% فـاكــثـر من الـكــلـفـة

التخمينية.
ــوقع االلــكــتـروني :- ــكن االطـالع عـلى شــروط تــقــد الــعـطــاءات وعــلى ا  -١٢
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