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شار لها في ناقصـة ا تقدمة عـلى ا الـى كافة الشركـات ا
االعـلى والشركـات الراغبـة باالشتـراك فيهـا يسر الـشركة
عـلومـاتيـة احدى تشـكيالت وزارة الـعامـة لالتصـاالت وا
االتـــصــاالت ان تـــنــوه لـــكم بــانه  تـــمــديـــد مــدة اعالن
ـشــروع امـرار ــشـاركــة  ــنــاقـصــة الـعــامـة بــاســلـوب ا ا
ـنـافـذ احلـدوديـة الـبـريـة لـسـنة الـسـعـات الـدولـيـة عـبـر ا
٢٠١٩ وان تاريخ غـلقه وفـتح العـطاءات سيـكون الـساعة
صادف ٢٠١٩/١٠/٦ الثانية عشرة ظهرا من يوم االحد ا
ـعـلـومـات االتـصال ـزيـد من ا ولـهـذا اقـتـضى الـتنـويه و
عـــــــــــــلـى ارقــــــــــــام الـــــــــــــهــــــــــــواتـف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) 
(٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او الــبــريــد االلــكــتــروني او مــراجــعــة

درج ادناه.. مع التقدير وقع االلكتروني ا ا
E-mail:legal_itpc@yahoo.com     www.itpc.gov.iq

  www.moe.gov.iq      Legal_itpc@hotmail.com
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يعلن مصرف الرافدين عن مناقصة لتشييد بناية فـرع بدرة/ واسط  بكلفة تخمينية مقدارها (٣٤٨٫٨١٠٫٠٠٠) فقط ثالثمائة وثالثة وتسعون
صنفـ لدى وزارة التخـطيط والراغب مـليون ومئتـان واربعة وعشـرون الف دينار ال غيرهـا على الشركـات من ذوي اخلبرة واالختـصاص ا
ـناقصـة مراجعة مـصرف الرافـدين/ االدارة العامة/ شـارع الرشيـد/ الطابق الثـامن/ القسم الـقانوني/ شـعبة العـقود لغرض باالشتراك في ا
بلغ ١٥٠٠٠٠ (فقط وجب الوثيقة القـياسية مستصحـبي النسخة االصلية من هـوية التصنيف (  )  نـاقصة باللغة العربـية و شراء وثاق ا
درجة الحقا في ظرف ستمسكات ا ـستمسكات التي تشمل العطـاء وا مائة وخمسون الف دينار ال غـيرها) غير قابل للرد على ان يتم وضع ا
صرف غيــر نـاقصة وموعد غـلقها ويسـلم الى جلنة فتح العـطاءات في الطابق الثـامن وان ا مغـلق ومختوم وموقع ومـدرج عليه اسم ورقم ا
ـناقصة اجور نـشر االعالن علمـا ان مدة االعالن (٣٠) يوم تبـدأ من تاريخ نشـــــــــــــــر مـلزم بقبـول اوطأ العطاءات ويـتحمل من تـرسو عليه ا
في ٢٠١٩/٩/٢٤ وان مدة نفـاذية العـطاء (٩٠) يومـا من تاريخ الغـلق واخر مـوعد لتـسليم الـعطاءات هـو الساعـة  (١٢) من ظهر يـوم االربعاء
موعـد الغـلق علـما انه سـيتم فـتح العـطاءات بـعد الـساعـة (١٢) ظهـر لنـفس يوم الـغلق وال يـسمح بـالتـقد عـبر الـبريـد االلكتـروني وبـامكان
ذكـور انفـا وعلى مـقدمي وعـد ا مـقدمي الـعطـاءات الراغـب حـضور عـملـية الـفـتح التي جتـري في بنـاية االدارة الـعامـة الطـابق الثـامن في ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد العطاء اخملالف. العطاءات االلتزام 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعول) مصورة ١- هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط (سارية ا

٢- شهادة تأسيس الشركات
ناقـصات النسخة االصلية معنونة الى مصرف الرافدين/ القسم القانوني/ شعبة انعة من الهيئة العامة للضرائب لدخول ا ٣- كتاب عدم 

فعول) العقود (ساري ا
بلغ (١% ) من قيمة العطاء ٤- خطاب ضمان او صك مصدق من اي مصرف معتمد عدا مصرف الرافدين و

ـنـفـذة اخلاصـة مـقـدم الـعطـاء شـرط ان تـكـون مؤيـدة من اجلـهـات ذات الـعالقة وتـقـد مـا يـؤيد اكـمـال الـعمل ـمـاثـلة ا ٥- قـائـمـة بـاالعمـال ا
ومستوى التنفيذ.

شروع مع ارفاق نسخ ـقترح استخـدامهم لتنفـيذ ا ٦- قائـمة بالعامـل لدى مقدم الـعطاء وباالخص منـها اجلهاز الفني من االخـتصاصي ا
شروع من عقود استخدامهم لدى مقدم العطاء حلساب ا

٧- احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابحـة وفي حـالـة عدم تـوفـرها لـدى الـشركـة يـتم تـقد احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابـحة الخـر سـنتـ اضـافة الى
قاول على ان تـتوافق االرقام الواردة فيها مع ماثلة التي يـقدمها ا احلسابات اخلـتامية التي تتضـمن مصاريف وايرادات مشاريع االعـمال ا

تلكها مقدم العطاء وحجم الكادر العامل معه ومصدقة من قبل محاسب قانوني مجاز كل من االصول الثابتة التي 
٨- عقد الشراكة (في حالة وجود شريك) مصدق من دائرة كاتب العدل اصوليا

نفـذة من قبله خالل الـسنوات االخـيرة (وكما ٩- تعهـد بعدم ادراج الـشركة بالـقائمـة السوداء او لـديه قضايـات لدى محـاكم تخص االعمـال ا
مثبت في الوثيقة القياسية للمشروع انفا)

دنية وما يؤيد حجب البطاقة التموينية   ١٠- بطاقة السكن مع نسخة ملونة من البطاقة التموينية وهوية االحوال ا
صرف) صرف (مختوم بختم ا صرف لغاية ٢٠١٩/٧/٣٠ مؤيد من قبل ا  ١١- كشف ا

كـان ورقم الهاتف والـبريد االلـكتـروني وكذلك العـنوان الكـامل والنقـاط الدالة  ١٢- العـنوان الكـامل للشـركة والذي يـحتوي عـلى احداثـيات ا
فوض للشركة دير ا لسكن ا

info@rafidain-bank.gov.iq صرف الرافدين مالحظة/ البريد االلكتروني 
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يعلن مصرف الرافدين عن مناقصة لتشييد بناية فـرع بدرة/ واسط  بكلفة تخمينية مقدارها (٣٩٣٫٢٢٤٫٠٠٠) فقط ثالثمائة وثالثة وتسعون
صنفـ لدى وزارة التخـطيط والراغب مـليون ومئتـان واربعة وعشـرون الف دينار ال غيرهـا على الشركـات من ذوي اخلبرة واالختـصاص ا
ـناقصـة مراجعة مـصرف الرافـدين/ االدارة العامة/ شـارع الرشيـد/ الطابق الثـامن/ القسم الـقانوني/ شـعبة العـقود لغرض باالشتراك في ا
بلغ ١٥٠٠٠٠ (فقط وجب الوثيقة القـياسية مستصحـبي النسخة االصلية من هـوية التصنيف (  )  نـاقصة باللغة العربـية و شراء وثاق ا
درجة الحقا في ظرف ستمسكات ا ـستمسكات التي تشمل العطـاء وا مائة وخمسون الف دينار ال غـيرها) غير قابل للرد على ان يتم وضع ا
صرف غيــر نـاقصة وموعد غـلقها ويسـلم الى جلنة فتح العـطاءات في الطابق الثـامن وان ا مغـلق ومختوم وموقع ومـدرج عليه اسم ورقم ا
ـناقصة اجور نـشر االعالن علمـا ان مدة االعالن (٣٠) يوم تبـدأ من تاريخ نشـــــــــــــــر مـلزم بقبـول اوطأ العطاءات ويـتحمل من تـرسو عليه ا
في ٢٠١٩/٩/٢٤ وان مدة نفـاذية العـطاء (٩٠) يومـا من تاريخ الغـلق واخر مـوعد لتـسليم الـعطاءات هـو الساعـة  (١٢) من ظهر يـوم االربعاء
موعـد الغـلق علـما انه سـيتم فـتح العـطاءات بـعد الـساعـة (١٢) ظهـر لنـفس يوم الـغلق وال يـسمح بـالتـقد عـبر الـبريـد االلكتـروني وبـامكان
ذكـور انفـا وعلى مـقدمي وعـد ا مـقدمي الـعطـاءات الراغـب حـضور عـملـية الـفـتح التي جتـري في بنـاية االدارة الـعامـة الطـابق الثـامن في ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد العطاء اخملالف. العطاءات االلتزام 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعول) مصورة ١- هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط (سارية ا

٢- شهادة تأسيس الشركات
ناقـصات النسخة االصلية معنونة الى مصرف الرافدين/ القسم القانوني/ شعبة انعة من الهيئة العامة للضرائب لدخول ا ٣- كتاب عدم 

فعول) العقود (ساري ا
بلغ (١% ) من قيمة العطاء ٤- خطاب ضمان او صك مصدق من اي مصرف معتمد عدا مصرف الرافدين و

ـنـفـذة اخلاصـة مـقـدم الـعطـاء شـرط ان تـكـون مؤيـدة من اجلـهـات ذات الـعالقة وتـقـد مـا يـؤيد اكـمـال الـعمل ـمـاثـلة ا ٥- قـائـمـة بـاالعمـال ا
ومستوى التنفيذ.

شروع مع ارفاق نسخ ـقترح استخـدامهم لتنفـيذ ا ٦- قائـمة بالعامـل لدى مقدم الـعطاء وباالخص منـها اجلهاز الفني من االخـتصاصي ا
شروع من عقود استخدامهم لدى مقدم العطاء حلساب ا

٧- احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابحـة وفي حـالـة عدم تـوفـرها لـدى الـشركـة يـتم تـقد احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابـحة الخـر سـنتـ اضـافة الى
قاول على ان تـتوافق االرقام الواردة فيها مع ماثلة التي يـقدمها ا احلسابات اخلـتامية التي تتضـمن مصاريف وايرادات مشاريع االعـمال ا

تلكها مقدم العطاء وحجم الكادر العامل معه ومصدقة من قبل محاسب قانوني مجاز كل من االصول الثابتة التي 
٨- عقد الشراكة (في حالة وجود شريك) مصدق من دائرة كاتب العدل اصوليا

نفـذة من قبله خالل الـسنوات االخـيرة (وكما ٩- تعهـد بعدم ادراج الـشركة بالـقائمـة السوداء او لـديه قضايـات لدى محـاكم تخص االعمـال ا
مثبت في الوثيقة القياسية للمشروع انفا)

دنية وما يؤيد حجب البطاقة التموينية   ١٠- بطاقة السكن مع نسخة ملونة من البطاقة التموينية وهوية االحوال ا
صرف) صرف (مختوم بختم ا صرف لغاية ٢٠١٩/٧/٣٠ مؤيد من قبل ا  ١١- كشف ا

كـان ورقم الهاتف والـبريد االلـكتـروني وكذلك العـنوان الكـامل والنقـاط الدالة  ١٢- العـنوان الكـامل للشـركة والذي يـحتوي عـلى احداثـيات ا
فوض للشركة دير ا لسكن ا

info@rafidain-bank.gov.iq صرف الرافدين مالحظة/ البريد االلكتروني 
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يعلن مـصرف الرافدين عن مناقصـة بأنشاء بناية فـرع علي الغربي/ ميسان بـكلفة تخميـنية مقدارها (٤٤٥٫٥٩٩٫٠٠٠) فقط اربـعمئة وخمسة
ـصـنـفـ لدى وزارة واربـعـون مـلـيون وخـمـسـمـائـة وتسـعـة وتـسـعـون الف دينـار ال غـيـرهـا عـلى الـشركـات من ذوي اخلـبـرة واالخـتـصاص ا
ـناقصـة مراجعـة مصرف الـرافدين/ االدارة العـامة/ شارع الـرشيد/ الـطابق الثـامن/ القسم الـقانوني/ التخـطيط والراغـب باالشـتراك في ا
وجب الوثيقة القـياسية مستصحبي النسـخة االصلية من هوية التصنيف (  ) ناقصة باللغـة العربية و شعبة العقود لـغرض شراء وثاق ا
ستـمسكات ـستمـسكات التي تـشمل العـطاء وا بلغ ١٥٠٠٠٠ (فقط مـائة وخمـسون الف دينار ال غـيرها) غـير قابل للـرد على ان يتم وضع ا
نـاقصـة وموعد غـلقـها ويـسلم الى جلنـة فتح الـعطـاءات في الطابق درجـة الحقـا في ظرف مغـلق ومخـتوم ومـوقع ومدرج علـيه اسم ورقم ا ا
ناقـصة اجـور نشر االعالن عـلمـا ان مدة االعالن (٣٠) يوم صرف غـيــر مـلزم بقـبول اوطـأ العطـاءات ويتـحمل من ترسـو علـيه ا الثـامن وان ا
تبدأ من تـاريخ نشـــــــــــــــر في ٢٠١٩/٩/٢٤ وان مـدة نفاذيـة العطـاء (٩٠) يومـا من تاريخ الغـلق واخر موعـد لتسـليم العـطاءات هو الـساعة
(١٢) من ظهر يوم االربعاء موعد الغلق علما انه سيتم فتح العطاءات بـعد الساعة (١٢) ظهر لنفس يوم الغلق وال يسمح بالتقد عبر البريد
ذكور ـوعد ا االلكتـروني وبامكـان مقدمي العـطاءات الراغـب حضـور عملـية الفتح الـتي جتري في بنـاية االدارة العـامة الطـابق الثامن في ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد العطاء اخملالف. انفا وعلى مقدمي العطاءات االلتزام 
¡UDF « l  UN1bIð »uKD*«  UJ L² *«

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعول) مصورة ١- هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط (سارية ا

٢- شهادة تأسيس الشركات
ناقـصات النسخة االصلية معنونة الى مصرف الرافدين/ القسم القانوني/ شعبة انعة من الهيئة العامة للضرائب لدخول ا ٣- كتاب عدم 

فعول) العقود (ساري ا
بلغ (١% ) من قيمة العطاء ٤- خطاب ضمان او صك مصدق من اي مصرف معتمد عدا مصرف الرافدين و

ـنـفـذة اخلاصـة مـقـدم الـعطـاء شـرط ان تـكـون مؤيـدة من اجلـهـات ذات الـعالقة وتـقـد مـا يـؤيد اكـمـال الـعمل ـمـاثـلة ا ٥- قـائـمـة بـاالعمـال ا
ومستوى التنفيذ.

شروع مع ارفاق نسخ ـقترح استخـدامهم لتنفـيذ ا ٦- قائـمة بالعامـل لدى مقدم الـعطاء وباالخص منـها اجلهاز الفني من االخـتصاصي ا
شروع من عقود استخدامهم لدى مقدم العطاء حلساب ا

٧- احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابحـة وفي حـالـة عدم تـوفـرها لـدى الـشركـة يـتم تـقد احلـسـابات اخلـتـاميـة الـرابـحة الخـر سـنتـ اضـافة الى
قاول على ان تـتوافق االرقام الواردة فيها مع ماثلة التي يـقدمها ا احلسابات اخلـتامية التي تتضـمن مصاريف وايرادات مشاريع االعـمال ا

تلكها مقدم العطاء وحجم الكادر العامل معه ومصدقة من قبل محاسب قانوني مجاز كل من االصول الثابتة التي 
٨- عقد الشراكة (في حالة وجود شريك) مصدق من دائرة كاتب العدل اصوليا

نفـذة من قبله خالل الـسنوات االخـيرة (وكما ٩- تعهـد بعدم ادراج الـشركة بالـقائمـة السوداء او لـديه قضايـات لدى محـاكم تخص االعمـال ا
مثبت في الوثيقة القياسية للمشروع انفا)

دنية وما يؤيد حجب البطاقة التموينية   ١٠- بطاقة السكن مع نسخة ملونة من البطاقة التموينية وهوية االحوال ا
صرف) صرف (مختوم بختم ا صرف لغاية ٢٠١٩/٧/٣٠ مؤيد من قبل ا  ١١- كشف ا

كـان ورقم الهاتف والـبريد االلـكتـروني وكذلك العـنوان الكـامل والنقـاط الدالة  ١٢- العـنوان الكـامل للشـركة والذي يـحتوي عـلى احداثـيات ا
فوض للشركة دير ا لسكن ا

info@rafidain-bank.gov.iq صرف الرافدين مالحظة/ البريد االلكتروني 
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