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بـينـة واخملطـطات في جـداول الكـميـات (بالـلغـة العـربـيـة) ضمن الـوثيـقة الـقيـاسيـة للـمشروع ـواصفـات الفـنيـة والكـميـات ا وفق ا
كن احلـصول عليها بعد تـقد طلب حتريري الى قسم العـقود العامة في احملافظـة / وحدة بيع التنادر مقابل ذكور انفا والتي  ا
ـقـاول ـاليـة في احملـافظـة فـعلى الـراغـب من ا مـبلغ قـدره (١٠٠٫٠٠٠) مـائة الـف دينـار غـير قـابل لـلرد يـدفع لـدى قسم الـشـؤون ا
ـستـوفيـة للـوثـيقـة القـياسـية ن لهم هـويـة نافـذة بدرجـة التـصـنيف (انـشائـية / عـاشـرة) تقـد اعطـيتـهم ا والشـركـات العـراقيـة 
ـركزية لفتح الـعطاءات الطابق الـثاني من بنايـة قسم العقود الـعامة في احملافظـة مرافق معها لـلمشروع انفـا الى سكرتير الـلجنة ا
ستـمسكات ـناقصـة ادناه مع وصل الشـراء (بأسم مقـدم العطاء) الـنسخـة االصليـة مع ا ذكـورة ضمن شروط ا التـأمينات االولـية ا
ـبينـة في الوثيقـة القيـاسية للـمشروع انـفا. وان اخر موعـد لتقـد وتسليم االعـطية (مـوعد الغلق) هـو الساعة ـطلوبة وا االخرى ا
صادف ٢٠١٩/١١/١٧ وسـترفض اي عطاء مـتأخر عن موعـد الغلق وسيـتم فتح االعطيـة بحضور الثـانية عشـر ظهرا يـوم (االحد) ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا. مقدمي العطاءات او 
ناقصة/ شروط ا

ـبلغ قـدره (٤٫٩١١٫٥٠٠) اربعة ـائة من مـبلغ الكـلفـة التـأمينـية و ١- تقد الـتأمـينـات االولية بـنسـبة ال تـقل عن (١ %) واحد من ا
ملـيـون وتسـعـمائـة واحـد عشـر الف وخـمـسمـائـة دينـار عـراقي ال غيـر عـلى شـكل صك مصـدق مـعنـون الى مـحـافظـة كـربالء / قسم
ـدة ١٢٠ يوم) من تاريخ الـية ( قدسـة / قسم الـشؤون ا الـية/ (امانـات) او خطـاب ضمان مـعنـون الى محافـظة كـربالء ا الشـؤون ا
ؤسس (بالنـسبة للشركات فوض او احـد ا دير ا ) او ا نـاقصة (وبالعمـلة احمللية وباسم مـقدم العطاء (بالنـسبة للمقـاول غلق ا

قدسة. حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
ـصدقـة وكالـته النـافذة لـدى كاتب الـعدل ومن قـبل اخملول رسـميا قـاول نفـسه او وكيـله اخملول وا ٢- يتم تـقد الـعطاء مـن قبل ا
قـاولة وبعكـسه لن يتم استالم االعطـية مهما فوض ومـختوم بالنـسبة للـشركات ا ـدير ا بـكتاب صادر خالل شـهر وموقع من قبل ا

كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـانعة من الـهيـئة الـعامة لـلضـرائب ٢٠١٩ وشهادة تـأسيس الـشركة قـاول والـشركات تـقد (بـراءة ذمة او كتـاب عدم  ٥- عـلى ا
قـدمي العطاءات ماثـلة والسـيولة الـنقدية وحـسب ما مذكـور في الوثيـقة القيـاسية لـلمشـروع انفا ) وال يوجـد افضلـية  واالعـمال ا

. احمللي
ـشروع ـقاول) الـسلـفة فال يـحق له ان يطـالب بـاية تـعويـضات وعـليه االسـتمـرار بتـنفـيذ ا ٦- في حـال تأخـر الصـرف وعدم مـنح (ا
ـــــــــادة ضمون ا ستحـقاته اصوليـا دون االخالل  اليـة التي قدمها ابـتداء عند االحـالة وتستـمر مطالبـته  اعـتمادا على كـفاءته ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا (٦٢/ط) من شروط ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

لحوظات ا
شروع (٢١٠) مائتان وعشرة ايام. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (٤٩١٫١٥٠٫٠٠٠) اربعمائة وواحد وتسعون مليون ومائة وخمسون الف دينار عراقي.
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـقـاول تـدوين االسـعـار في جـدول الـكـمـيات رقـمـا وكـتـابـة وبـشكـل واضح وان يـكون خـالي من احلك ٤- على جـمـيع الـشـركـات وا
والشطب.

ـسارين ذهابا وايـابا مقابل احلي الـصناعي بطـول ٥٠٠ متر ويتضـمن اعمال قلع شـروع عبارة عن (اعادة تـأهيل الشارع ذو ا ٥- ا
تكسر الـقد وما حتته وتـسوية وحدل الطـبقة التـرابية وفرش ورص طبـقة جلمود الـقالب اجلانبي الـقد وقلع طبقـات التبلـيط ا
تلـيـهـا اعـمـال طبـقـتـ من احلـصـو اخلابـط واالنهـاء بـطـبـقـة االسفـلت نـوع (اسـتـباليـزر) مع اعـمال مـد الـقـالب اجلـانـبي لالرصـفة
ـفصلة واصفات الـفنية ا اخلارجيـة واجلزرة الوسطـية مع اعمال رصـيف للجـزرة الوسطيـة بعرض (١) متـر ويتم التنـفيذ حـسب ا
ـاء واجملاري) وكل ما يـتطلبه نـاسيب التـصميـمية واخملـططات كـذلك تنفـيذ كشـوفات تعـارضات دائرتي (ا في كشف الـتخمـيني وا

رفق بالعطاء. العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ـناقـشة اراء ـصـادف ٢٠١٩/١١/١٣ السـاعـة (١٠٫٠٠ صبـاحا) فـي قسم الـعقـود الـعامـة  ؤتـمـر يوم (االربـعاء) ا ٧- مـوعـد انعـقـاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهل والراغب في احلـصول على معلومات اضافـية ارسال االسئلة عبر عـنوان البريد االلكتروني ٩- بامكان مقدمي العطـاءات ا
قسم العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفساراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية

ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا -١٠- العناوين ا
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بـينـة واخملطـطات في جـداول الكـميـات (بالـلغـة العـربـيـة) ضمن الـوثيـقة الـقيـاسيـة للـمشروع ـواصفـات الفـنيـة والكـميـات ا وفق ا
كن احلـصول عليها بعد تـقد طلب حتريري الى قسم العـقود العامة في احملافظـة / وحدة بيع التنادر مقابل ذكور انفا والتي  ا
ـاليـة في احملـافظـة فعـلى الراغـب من مـبلغ قـدره (١٥٠٫٠٠٠) مائـة وخمـسـون الف دينـار غيـر قابل لـلرد يـدفع لـدى قسم الـشؤون ا
ستوفية للوثيقة القياسية ن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف (انشائية / ثامنة) تقـد اعطيتهم ا قاول والشركات العراقيـة  ا
ـركزية لفتح الـعطاءات الطابق الـثاني من بنايـة قسم العقود الـعامة في احملافظـة مرافق معها لـلمشروع انفـا الى سكرتير الـلجنة ا
ستـمسكات ـناقصـة ادناه مع وصل الشـراء (بأسم مقـدم العطاء) الـنسخـة االصليـة مع ا ذكـورة ضمن شروط ا التـأمينات االولـية ا
ـبينـة في الوثيقـة القيـاسية للـمشروع انـفا. وان اخر موعـد لتقـد وتسليم االعـطية (مـوعد الغلق) هـو الساعة ـطلوبة وا االخرى ا
صادف ٢٠١٩/١١/١٧ وسـترفض اي عطاء مـتأخر عن موعـد الغلق وسيـتم فتح االعطيـة بحضور الثـانية عشـر ظهرا يـوم (االحد) ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا. مقدمي العطاءات او 
ناقصة/ شروط ا

بـلغ قدره (٩٫٩٩٨٫٠٠٠) تـسعة ائـة من مبـلغ الكـلفة الـتأمـينـية و ١- تقد الـتأمـينـات االولية بـنسـبة ال تقـل عن (١ %) واحد من ا
مـليـون وتسـعـمائـة وثمـانـية وتـسعـون الف ديـنار ديـنار عـراقي ال غـير عـلى شـكل صك مصـدق مـعنـون الى محـافـظة كـربالء / قسم
ـدة ١٢٠ يوم) من تاريخ الـية ( قدسـة / قسم الـشؤون ا الـية/ (امانـات) او خطـاب ضمان مـعنـون الى محافـظة كـربالء ا الشـؤون ا
ؤسس (بالنـسبة للشركات فوض او احـد ا دير ا ) او ا نـاقصة (وبالعمـلة احمللية وباسم مـقدم العطاء (بالنـسبة للمقـاول غلق ا

قدسة. حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
ـصدقـة وكالـته النـافذة لـدى كاتب الـعدل ومن قـبل اخملول رسـميا قـاول نفـسه او وكيـله اخملول وا ٢- يتم تـقد الـعطاء مـن قبل ا
قـاولة وبعكـسه لن يتم استالم االعطـية مهما فوض ومـختوم بالنـسبة للـشركات ا ـدير ا بـكتاب صادر خالل شـهر وموقع من قبل ا

كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـانعة من الـهيـئة الـعامة لـلضـرائب ٢٠١٩ وشهادة تـأسيس الـشركة قـاول والـشركات تـقد (بـراءة ذمة او كتـاب عدم  ٥- عـلى ا
قـدمي العطاءات ماثـلة والسـيولة الـنقدية وحـسب ما مذكـور في الوثيـقة القيـاسية لـلمشـروع انفا ) وال يوجـد افضلـية  واالعـمال ا

. احمللي

ـشروع ـقاول) الـسلـفة فال يـحق له ان يطـالب بـاية تـعويـضات وعـليه االسـتمـرار بتـنفـيذ ا ٦- في حـال تأخـر الصـرف وعدم مـنح (ا
ـــــــــادة ضمون ا ستحـقاته اصوليـا دون االخالل  اليـة التي قدمها ابـتداء عند االحـالة وتستـمر مطالبـته  اعـتمادا على كـفاءته ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا (٦٢/ط) من شروط ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

لحوظات ا
شروع (٩٠) تسعون يوما. ١- مدة ا

ائة وثالثون  دينار عراقي. ٢- الكلفة التخمينية (٩٩٩٫٨٣٨٫٠٠٠) تسعمائة وتسعة وتسعون  مليون وثما
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـقـاول تـدوين االسـعـار في جـدول الـكـمـيات رقـمـا وكـتـابـة وبـشكـل واضح وان يـكون خـالي من احلك ٤- على جـمـيع الـشـركـات وا
والشطب.

شـروع عبـارة عن (اكـساء الـشوارع الـرئيـسيـة والثـانويـة ضـمن التـصمـيم االساس لـبلـدية عـ الـتمـر) وكل ما يـتطـلبه الـعمل ٥- ا
رفق بالعطاء. وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا

قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 
ـناقـشة اراء ـصـادف ٢٠١٩/١١/١٣ السـاعـة (١٠٫٠٠ صبـاحا) فـي قسم الـعقـود الـعامـة  ؤتـمـر يوم (االربـعاء) ا ٧- مـوعـد انعـقـاد ا

شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا
.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت

ؤهل والراغب في احلـصول على معلومات اضافـية ارسال االسئلة عبر عـنوان البريد االلكتروني ٩- بامكان مقدمي العطـاءات ا
قسم العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفساراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية

ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا -١٠- العناوين ا
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بـينـة واخملطـطات في جـداول الكـميـات (بالـلغـة العـربـيـة) ضمن الـوثيـقة الـقيـاسيـة للـمشروع ـواصفـات الفـنيـة والكـميـات ا وفق ا
كن احلـصول عليها بعد تـقد طلب حتريري الى قسم العـقود العامة في احملافظـة / وحدة بيع التنادر مقابل ذكور انفا والتي  ا
ـقـاول ـاليـة في احملـافظـة فـعلى الـراغـب من ا مـبلغ قـدره (١٠٠٫٠٠٠) مـائة الـف دينـار غـير قـابل لـلرد يـدفع لـدى قسم الـشـؤون ا
ـستـوفيـة للـوثـيقـة القـياسـية ن لهم هـويـة نافـذة بدرجـة التـصـنيف (انـشائـية / عـاشـرة) تقـد اعطـيتـهم ا والشـركـات العـراقيـة 
ـركزية لفتح الـعطاءات الطابق الـثاني من بنايـة قسم العقود الـعامة في احملافظـة مرافق معها لـلمشروع انفـا الى سكرتير الـلجنة ا
ستـمسكات ـناقصـة ادناه مع وصل الشـراء (بأسم مقـدم العطاء) الـنسخـة االصليـة مع ا ذكـورة ضمن شروط ا التـأمينات االولـية ا
ـبينـة في الوثيقـة القيـاسية للـمشروع انـفا. وان اخر موعـد لتقـد وتسليم االعـطية (مـوعد الغلق) هـو الساعة ـطلوبة وا االخرى ا
صادف ٢٠١٩/١١/١٧ وسـترفض اي عطاء مـتأخر عن موعـد الغلق وسيـتم فتح االعطيـة بحضور الثـانية عشـر ظهرا يـوم (االحد) ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا. مقدمي العطاءات او 
ناقصة/ شروط ا

ـبلغ قـدره (٢٫٤٩٤٫٠٠٠) اثنان ائـة من مبـلغ الكـلفة الـتأمـينـية و ١- تقـد التـأميـنات االوليـة بنـسبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
ملـيون واربـعمـائة واربـعة وتـسـعون الف ديـنار عـراقي ال غيـر على شـكل صك مصـدق معـنون الى مـحافـظة كـربالء / قسم الـشؤون
ـدة ١٢٠ يـوم) من تـاريخ غلق ـاليـة ( ـقـدسة / قـسم الـشـؤون ا الـيـة/ (امـانات) او خـطـاب ضـمـان معـنـون الى مـحـافظـة كـربالء ا ا
ؤسـس (بـالنـسبـة للـشركات ـفوض او احـد ا ـدير ا ) او ا نـاقصـة (وبالـعمـلة احملـليـة وباسم مـقدم الـعطـاء (بالـنسـبة للـمقـاول ا

قدسة. حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
ـصدقـة وكالـته النـافذة لـدى كاتب الـعدل ومن قـبل اخملول رسـميا قـاول نفـسه او وكيـله اخملول وا ٢- يتم تـقد الـعطاء مـن قبل ا
قـاولة وبعكـسه لن يتم استالم االعطـية مهما فوض ومـختوم بالنـسبة للـشركات ا ـدير ا بـكتاب صادر خالل شـهر وموقع من قبل ا

كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـانعة من الـهيـئة الـعامة لـلضـرائب ٢٠١٩ وشهادة تـأسيس الـشركة قـاول والـشركات تـقد (بـراءة ذمة او كتـاب عدم  ٥- عـلى ا
قـدمي العطاءات ماثـلة والسـيولة الـنقدية وحـسب ما مذكـور في الوثيـقة القيـاسية لـلمشـروع انفا ) وال يوجـد افضلـية  واالعـمال ا

. احمللي

ـشروع ـقاول) الـسلـفة فال يـحق له ان يطـالب بـاية تـعويـضات وعـليه االسـتمـرار بتـنفـيذ ا ٦- في حـال تأخـر الصـرف وعدم مـنح (ا
ـــــــــادة ضمون ا ستحـقاته اصوليـا دون االخالل  اليـة التي قدمها ابـتداء عند االحـالة وتستـمر مطالبـته  اعـتمادا على كـفاءته ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا (٦٢/ط) من شروط ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

لحوظات ا
شروع (١٨٠) مائة وثمانون يوما. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (٢٤٩٫٤٠٠٫٠٠٠) مائتان وتسعة واربعون مليونا واربعمائة الف دينار عراقي ال غير.
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـقـاول تـدوين االسـعـار في جـدول الـكـمـيات رقـمـا وكـتـابـة وبـشكـل واضح وان يـكون خـالي من احلك ٤- على جـمـيع الـشـركـات وا
والشطب.

نـطقة ويـتضمن ا يـخدم سكـنة ا عـاجلة  شروع عـبارة عن (تنـفيذ شـبكة مـجاري ثقـيلة وامـطار وربـطها عـلى محطـة الرفع ا ٥- ا
تـمديـد خطـوط مجـاري امطـار مع تـنفـيذ مـانهـوالت مـجاري وتـمديـد خطـوط مجـاري ثـقيـلة) وكل مـا يتـطـلبه الـعمل وحـسب جداول

رفق بالعطاء. الكميات والتفاصيل ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ـناقـشة اراء ـصـادف ٢٠١٩/١١/١٣ السـاعـة (١٠٫٠٠ صبـاحا) فـي قسم الـعقـود الـعامـة  ؤتـمـر يوم (االربـعاء) ا ٧- مـوعـد انعـقـاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهل والراغب في احلـصول على معلومات اضافـية ارسال االسئلة عبر عـنوان البريد االلكتروني ٩- بامكان مقدمي العطـاءات ا
قسم العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفساراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية

ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا -١٠- العناوين ا
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