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كن احلصـول عليـها بعـد تقد طلب بيـنة واخملطـطات في جداول الـكميات والـتي  ـواصفات الـفنيـة والكميـات ا متضـمنا ا
حتريـري الى قسم الـعقـود العـامة  في احملـافظة / وحـدة بيع الـتنـادر مقـابل مبلغ قـدره (٢٠٠٠٠٠) مائـتا الف ديـنار غـير قابل
ـمتاز) او (انـشائية او ن لـهم هوية نـافذة (غرفة جتـارة/ الصنف/ ا ـقاول والـشركات العـراقية  لـلرد  فعلى الـراغب من ا
ارسة اعـمال التـجارة مثـبت ضمن اوراق تأسـيس الشركة كهربـائية او مـيكانيـكية/ خـامسة) من الـشركات الـتي لديهـا حق 
ركـزية لفـتح العطاءات الـطابق الثاني من ـستوفـية للوثـيقة القـياسية لـلمشـروع انفا الى سكـرتير اللـجنة ا تقد اعـطيتهم ا
ـناقصة ادناه مع وصل الشراء ذكورة ضمن شروط ا بناية قـسم العقود العامـة في احملافظة مرافق معهـا التأمينات االولـية ا
بيـنة في الوثـيقة الـقياسيـة للمـشروع انفا. وان طلـوبة وا ستـمسكات االخـرى ا (بأسم مقـدم العطـاء) النسخـة االصليـة مع ا
صادف ٢١ / ١١ / ٢٠١٩ اخر موعـد لتقد وتـسليم االعطـية (موعد الـغلق) هو الـساعة الثـانية عشـر ظهرا يوم (اخلـميس) ا
ثـليهم الراغـب باحلضور وسترفض اي عـطاء متأخـر عن موعد الغـلق وسيتم فتح االعـطية بحـضور مقدمي الـعطاءات او 

في موعد انفا.
ناقصة/ شروط ا

ـبلغ قدره ٤٤٫٢٣٢٫٠٠٠) ائـة من مبلـغ الكلـفة الـتخمـينـية و ١- تـقد الـتأميـنات االولـية بنـسبـة ال تقل عن (١%) واحـد من ا
اربعة واربعـون مليون ومئـتان واثنان وثالثون الف ديـنار عراقي ال غير على شـكل صك مصدق معنـون الى محافظة كربالء /
دة ١٢٠ يوم) اليـة ( قدسـة / قسم الشـؤون ا اليـة/ (امانات) او خـطاب ضمـان معنـون الى محافـظة كـربالء ا قـسم الشـؤون ا
ـؤسس فـوض او احد ا ديـر ا ) او ا ـناقصـة (وبالـعمـلة احملـليـة وباسم مـقدم العـطاء (بـالنـسبـة للـمقاولـ من تـاريخ غلق ا

قدسة. (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
صـدقـة وكالـته الـنـافذة لـدى كـاتب العـدل ومن قـبل اخملول قـاول نـفسـه او وكيـله اخملـول وا ٢- يتم تـقـد الـعطـاء من قـبل ا
قاولـة وبعكـسه لن يتم استالم فوض ومـختوم بـالنسـبة للـشركـات ا ديـر ا رسمـيا بكـتاب صادر خالل شـهر وموقع من قـبل ا

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

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
شروع قاول) السلفة فال يحق له ان يطالب باية تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ ا ٥- في حال تأخر الصرف وعدم منح (ا

ضـمون سـتحـقـاته اصولـيـا دون االخالل  الـية الـتي قـدمهـا ابـتداء عـند االحـالـة وتسـتمـر مـطالـبـته  اعتـمـادا على كـفـاءته ا
دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة ٦٢/ ط) من شروط ا ا

قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٦- ال يتم منح ا
لحوظات ا

شروع (١٨٠) مائة وثمانون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٤٫٤٢٣٫٢٠٠٫٠٠٠) اربع مليارات واربعمائة وثالثة وعشرون مليون ومئتان الف دينار.

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
قاولـ تدوين االسعـار في جدول الكمـيات رقما وكـتابة وبشـكل واضح وان يكون خالي من احلك ٤- عـلى جميع الشـركات وا

والشطب.
ـنشـات بعجالت دوريـات جندة نـوع كيا سـورنتـو عدد (٩٧) مجـهزة بـكافة شـروع عبـارة عن (جتهـيز مديـرية الـشرطة وا ٥- ا

رفق بالعطاء. تطلبات االختصاصية) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ـناقشة صادف ١٤ / ١١/ ٢٠١٩ الساعـة (١٠٫٠٠صباحا) في قـسم العقـود العامة  ؤتـمر يوم (اخلـميس) ا ٧- موعد انعـقاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا اراء ومالحظات ا

.(http://www.karbala.gov.iq ) -:٨- موقع احملافظة على االنترنت
ؤهـلـ والراغـبـ في احلصـول عـلى معـلـومات اضـافـية ارسـال االسـئلـة عـبر عـنـوان البـريد ٩- بامـكان مـقـدمي الـعطـاءات ا
االلكـتـروني لقـسم الـعـقود الـعـامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابـة على اسـتـفسـاراتـكم من السـاعـة الثـامـنة

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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تـعـلـن رئـاسـة جـامـعـة كــركـوك عن تـمـديـد اجــراء مـزايـدة عـلـنـيـة
لتـأجيـر حق التصـوير في كـلية الـزراعة/ احلـويجة يـوم االربعاء
صادف ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ الساعـة الثانية عشر ظهرا في رئاسة ا
زايـدة مراجـعة شـعبة اجلامـعة فـعلى الـراغب بـاالشتـراك في ا
الـعــقــود احلـكــومـيــة في رئــاسـة اجلــامـعــة السـتـالم نـســخـة من
بلغ قـدره (١٥٠٠٠) خمسة عـشر الف دينار الشروط لـقاء وصل 
الـية في الكلية فقط غير قـابل للرد يتم دفعهـا في قسم الشؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا
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تـعلن رئـاسة جامـعة كركـوك عن اجراء مـزايدة علـنية لـتأجـير (كافـتريا)
ـصـادف ١٧ / ١١ / ٢٠١٩ الـسـاعـة في كـلـيـة طب االسـنـان يـوم االحـد ا
الـثانـية عشـر ظهـرا في رئاسـة اجلامعـة وفق قانـون بيع وايـجار اموال
ـزايـدة الـدولـة رقم (٢١) لـسـنـة ٢٠١٣ فـعـلى الـراغـبـ بـاالشـتـراك في ا
مراجعة شعبة العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة الستالم نسخة من
ـبـلغ قـدره (٢٥٠٠٠) خمـسـة وعشـرون الف ديـنار الـشـروط لـقاء وصل 
الية ويتحمل الية الشؤون ا فقط غير قابل للرد تدفع في قسم الشون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. من ترسو عليه ا
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