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للمـرة (الثانية ) وبـكلفة تـخمينيـة مقدارها (١٦٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنار عراقي (مائة
ــوجب ــدة جتــهــيــز (٧٠ يــوم)  واثــنــان وســتــون مــلــيــون ديــنــار عــراقي) و
كن احلصـول عليها من امـانة الصنـدوق لقاء مبلغ ـواصفات والشـروط التي  ا
قدره (١٥٠٫٠٠٠) ديـنار (مـائة وخـمسون الـف دينار الغـير) غـير قـابل للـرد فعلى
شـاركـة تقـد عـروض بالـدينـار الـعراقي (مع اجملهـزين اخملـتصـ الـراغبـ بـا
ـدة ال تقل عن (١٢٠ يوم) مـراعاة تـرقيم صـفحات هـذه العـروض) ويكون نـافذا 
مع ارفــاق الــتــأمــيــنــات والــبــالــغــة (٤٫٨٦٠٫٠٠٠) ديــنــار عــراقي (اربع ماليــ
علومات التالية وثمنمائة وستون الف دينار عراقي ) على ان يتضمن العرض ا

ناقصة موضوعها - رقم ا
- تاريخ الغلق

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

كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا
وتسـلم الى اسـتـعالمات الـشـركة بـاغـلفـة مـغـلقـة ومـختـومـة مثـبت عـليـهـا رقمي
االعالن والطلبية في مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر يوم (٢٧ / ١١ /

ناقصة اجر نشر االعالن مع التقدير . ٢٠١٩) ويتحمل من ترسو عليه ا
مالحظة:-

١- يـتم تـقـد العـروض وفـقـا لـلـوثـائق الـقـياسـيـة وفي حـال عـدم  الـتـزام مـقدم
العطـاء في تطبيق الوثـيقة القيـاسية بكـافة اقسامهـا فان سيتم استـبعاد عطاءه

. ا يقتضي مراعة 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 تاريـخ الغـلق اعاله عـطـلة رسـمـية يـرحل الى الـيـوم التـالي بـعد
العطلة مباشرة.

ساهم فوض او احـد ا ٤- تقدم الـتأمينـات االولية باسم الـشركة او مديـرها ا
وجب عقد مشاركة . في الشركة او الشركات 

ناقصة التواجد في شترك في ا ثلي الشركات واجملهـزين ا ٥- بـامكان كافة 
مـقـر الشـركـة حلضـور ومـتابـعـة فتح الـعـطـاءات من قبل الـلـجنـة وذلك في الـيوم

التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.
٦- في حـالــة وجـود مــخـالــفـات من قــبل اجملــهـزين تــوجه االنـذارات من الــقـسم

القانوني في شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل .
٧- تـصـادر التـأمـيـنات االولـيـة للـشـركات في حـالـة عـدم االستـجـابة لـلـمراسالت

اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات.
٨- تـقدم تأمـينـات االولية عـلى شكل (خطـاب ضمان او صك مـصدق او سفـتجة)

رفقة . درجة في القائمة ا عتمدة ا صارف ا ومن ا
٩- التـتم مطـالـبـة شركـتـنـا بكـتـاب تـسهـيل مـهـمة من الـكـمـارك وكذلـك الضـريـبة
ـادة اعاله ويـتـحـمل اجملـهـز مـسـؤولـيـة جتـهـيز واجـازة االسـتـيـراد اخلـاصـة بـا

واد الى شركتنا. وايضا ا
ثبـتة اعاله  السباب تتعلق طالبة باي تـمديدات لفترات التـجهيز ا ١٠- ال تـتم ا

وانئ. واد من ا باخراج ا
١١- يـتم اسـتــبـعـاد الـعـطـاء الـذي يـزيـد مـبـلـغـه بـنـسـبـة ٢٠% فـاكـثـر من الـكـلـفـة

التخمينية.
ـوقـع االلـكـتـروني :- ــكن االطالع عـلى شـروط تــقـد الـعــطـاءات وعـلى ا  -١٢
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ

العدد/ ٣٠٧٩ / ٢٠١٣
التاريخ/ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩
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ـنـقولـة والـعائـدة الـيكم (ثالث مـضـخات عـمـودية مع نـخبـركم بـانه تـقرر حـجـز االموال ا
ملـحقاتهـا) لقاء طلب الدائن (الـشركة العامـة النتاج الطـاقة الكهربـائية/ الفرات االوسط)
والبـالغ (١٠٢٫٢٤٥٫٠١٥) مائـة واثنـان ملـيـون ومائـتان وخـمسـة واربعـون الف وخمـسة
نـطقة عـشر دينـار كونك مـجهول االقـامة حسب اشـعار مـركز شرطـة السعـدون ومخـتار ا
ـذكور خالل ثالثـة ايام من الـيوم الـتالي لـلتـبليـغ بهذا االعالن ـبلغ ا فيـجب علـيكم اداء ا
ادة (٦٩) ـوجب هذا القرار سـتباع وفقـا للقانـون والحكام ا واال فـان االموال احملجوزة 

من قانون التنفيذ.


