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العدد:١
التاريخ: تشرين االول ٢٠١٩

ؤهل وذوي اخلبرة لتقد نتجات النفطـية) دعوة مقدمي العطاءات ا ١- -يسر (شركة توزيع ا
عـطاءاتـهم للـعمل (مـشـروع انشـاء بنـاية لـفـرع نيـنوى تـتكـون من (٦) طـوابق اضافـة الى سرداب

وصل). دينة ا ساحة(٣٣٠٠ م٢) تقع في اجلانب االيسر  و
ائة ٢- -الكـلفة التـخميـنية (٩٫٦٣٠٫٨٣٢٫٠٠٠) تـسعة ملـيارات وستـمائة وثالثون مـليون وثـما

واثنان وثالثون الف دينار.
شروع نشرت في ثالثة صحف محلية من ضمنها (الصباح). ناقصة لهذا ا ٣- ان ا

ـؤهـلـ والـراغبـ في احلـصـول علـى معـلـومـات اضافـيـة االتـصال ٤- علـى مقـدمي الـعـطاءات ا
نـطقـة الغـربيـة/ فرع نيـنوى لالسـتفـسار عن االمـور االدارية والـقانـونية (مـراجعـة هيأة تـوزيع ا
وقع االلكتروني لوزارة والفنية ومن السـاعة الثامنة صباحـا الى الساعة الواحدة بعد الـظهر. ا
النفط    www.oil.iqالعـنوان االلكـتروني للـشركة  opdc.oil.gov.iq وسـوف يعـقد مؤتـمر قبل
مـوعد غلق تقد العطاءات لالجـابة عن االستفسارات في الساعـة العاشرة صباحا من يوم ١٨ /

نطقة الغربية/ فرع نينوى. نتجات النفطية/ هيأة توزيع ا ١١ / ٢٠١٩ في شركة توزيع ا
طلوبة:- ٥- متطلبات التأهيل ا

أ- تقد شهادة وعقد تأسيس الشركة مصدقة قانونا.
قاول نافذة لعام ٢٠١٩ الصنف االنشائي/ الدرجة الرابعة كحد ادنى. ب- هوية تصنيف ا

قدم العطاء الية وتشمل تقد (احلسابات اخلتامية للسنت االخيرت اذا كان  تطلبات ا ت- ا
اعمـال فيهما  –وبـخالفه يتم االكتفاء بالـسنت (٢٠١٣ ٢٠١٣) مصدقـة من قبل محاسب قانوني
السـيـولة الـنقـدية الـبالـغة (٢٫٤٠٧٫٧٠٨٫٠٠٠) ديـنار وخالل مـدة (٦) اشهـر االخيـرة التي تـسبق

االعالن).
ناقصة صـادر من الهيأة العامة لـلضرائب نافذة ولسنة انـعة من االشتراك في ا ث- كتاب عدم 
نـتجـات النفـطيـة ويلـتزم كذلك مـقدم الـعطاء االعالن نسـخة اصلـية ومـعنـون الى شركة تـوزيع ا

بتقد الهوية الضريبية واستخدام الرقم الضريبي.
وجب التعليمات. ج- كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للمشمول 

تعـلقة نجـزة (بتفـاصيلـها ومبـالغهـا) وا ـماثلـة ا ح- توضيح اخلـبرة الـعامة وقـائمة بـاالعمال ا
عنية. ناقصة معززة بتأييد من جهات التعاقد ا بطبيعة ا

ناقصة (نسخة اصلية). خ- وصل شراء وثائق ا
د- قائمة باسماء ومؤهالت الكادر الفني واالختصاصي العامل لدى مقدم العطاء.

ناقصات بعهدة مقدم العطاء وتفاصيلها. ذ- بيان عدد ا
قررة. دة ا وجب ا ناقصة و قترحة لتنفيذ ا نهجية ا ر- ا

دنـية شهادة اجلنـسية العراقـية بطاقة ـستمسكـات الشخصيـة (هوية االحوال ا ز- نسخة من ا
السكن).

ناقصة. تطلبات والوثائق االخرى الواردة في الوثيقة القياسية لهذه ا س- ا
لئ الـبـيانـات اخلاصـة بالـقـسم الرابع عـند تـقد الـعـطاءات وبـخالفه يتم نـاقص  ش- يـلتـزم ا

ناقصة. ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها لهذه ا استبعاد العطاء. وكذلك االلتزام 
ص- تقد ((شهـادة التأسيس عـقد التأسيـس النظام الداخـلي للشركـة وكالة قانونـية مصدقة

هنة). ارسة ا اجازة 
نافسة. ض- يتم استبعاد الشركات اخلاسرة من ا

ناقـصة بعد تـقد طلب حتريـري الى العنوان ـهتم شـراء وثائق ا ٦- بامـكان مقـدمي العطاء ا
التالي

ـالـية/ الـصـندوق) وبـعـد دفع قـيمـة الـبيع لـلـوثائق ـنـتجـات الـنفـطـية/ الـهـيـئة ا (شـركة تـوزيع ا
البـالغـة (٧٥٠٫٠٠٠) سبـعمـائة وخـمسـون الف دينـار ال غيـرها من خالل الـدفع النـقدي (غـير قابل
نـاقصة ورقـيا بالـيد واستالم للـرد) واستالم الوثـيقة الـقياسـية بـكافة اقـسامهـا اخلاصة بـهذه ا
قرص مدمج (CD) يحـتوي نسخة الـكترونية من الـوثيقة كامـلة بصيغة  Pdf ونـسخة من القسم

أل من قبل مقدم العطاء. الرابع واخلاص باستمارات العطاء بصيغة  word والذي 
ـنتجـات النفطـية/ مقـرر جلنة فتح ٧-  يتم تـسليم العـطاءات الى العـنوان التـالي (شركة توزيع ا
وعـد احملـدد (قـبل الـسـاعـة احلـاديـة عـشر من ـواد في بـغـداد/ الدورة) فـي ا الـعـطـاءات/ هـيـأة ا
ـناقصـة في يوم ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩ ويكون تـقد العطـاء بظرف كـبير مغـلق ومختوم تاريخ غلق ا
يـحتـوي الـوثيـقـة القـياسـيـة مخـتـومة من مـقـدم العـطـاء وضمـان الـعطـاء وصل الـشراء والـقسم
علومات من مقدم الـعطاء وختمها بختمه احلي الرابع (ورقيا) من الوثيـقة القياسية بعد مـلئه با
ـسعرة ومنهـاج تقد العمل ـتضمن رسالة تـقد العطاء ومـلحق العطاء وجـداول الكميات ا (وا
ـقـدم العـطاء ومـكـونات الـعـطاء االخى) ويـثـبت على الـظرف سـتـمسـكات واالوراق االصـولـية  وا
نـاقصـة تثـبيت مالحـظة (اسم مـقدم الـعطـاء وعنـوانه اسم وعنـوان صاحب الـعمل اسم ورقـة ا
وعـد احملدد لـفـتح العـطاءات) عـلـما ان الـتقـد بـالبـريد االلـكـتروني غـير عدم فـتح الظـرف قـبل ا
ـنـاقـصـة سـوف تـرفض سـيـتم فـتـح الـعـطاءات ـتـأخـرة عن مـوعـد غـلق ا مـسـمـوح والـعـطـاءات ا
ـثـليـهم الـراغبـ بـاحلضـور في الـعنـوان الـتالي: شـركـة توزيع بـحضـور مـقدمي الـعـطاءات او 
وارد في بـغداد/ الـدورة الساعـة الثـانيـة عشر ـنتجـات النـفطـية/ قـاعة فتح الـعطـاءات/ هيـأة ا ا
ظـهرا من يوم ٢٥ / ١١ / ٢٠١٩  كل الـعطاءات يـجب ان تتـضمن ضـمان العـطاء (تـأمينـات اولية)
ـبلغ (٩٦٫٣٠٨٫٠٠٠) سـتـة وتسـعـون ملـيون وثـالثمـائة وثـمـانيـة االف ديـنار عـراقي فـقط على و
ـدة ال تـقل عن سـتـة اشـهـر) او صك مصـدق من مـصـرف مـعـتـمد مع شـكل خـطـاب ضـمـان (نافـذة 
ـصارف ـالـيـة) لـغـرض التـعـرف عـلى اسـمـاء ا ضـرورة مـراجـعة (مـقـر الـشـركـة/ هـيـأة الشـؤون ا

ركزي العراقي. عتمدة واجملازة والرصينة لدى البنك ا ا
٨- مدة االجناز (٧٢٠) يوما.

نتجات النفطية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ٩- شركة توزيع ا
نـتجات الـنفـطية في بـغداد/ الـدورة مجمع شـار اليهـا انفـا هي شركة تـوزيع ا ١٠-  العنـاوين ا

مصفى الدورة.
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