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ذكور بينـة واخملططات في جداول الـكميات (بـاللغة العـربـية) ضمن الوثـيقة القـياسية للـمشروع ا ـواصفات الفنـية والكميـات ا وفق ا
ـكن احلصول علـيها بعد تـقد طلب حتريري الى قـسم العقود العـامة في احملافظة / وحـدة بيع التنادر مـقابل مبلغ قدره انفا والتي 
قاول الية في احملـافظة فعلى الراغب من ا (٢٢٥٫٠٠٠) مائتان وخمـسة وعشرين الف دينار غير قابل للـرد يدفع لدى قسم الشؤون ا
سـتوفـيـة للـوثيـقة ـن لهم هـوية نـافـذة بدرجـة التـصنـيف (انـشائـية - مـيـكانـيكـية/ خـامـسة) تـقد اعـطيـتـهم ا والـشـركات الـعراقـية 
ركزية لفتح الـعطاءات الطابق الـثاني من بناية قـسم العقود العـامة في احملافظة مرافق القيـاسية للمشـروع انفا الى سكرتـير اللجنـة ا
ستمسكات ناقـصة ادناه مع وصل الشراء (بأسم مقدم الـعطاء) النسخة االصلـية مع ا ذكورة ضمن شروط ا مـعها التأمينات االولـية ا
بينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفا. وان اخر موعد لتقد وتسليم االعطية (موعد الغلق) هو الساعة الثانية طلوبة وا االخرى ا
صادف ٢٠١٩/١١/٢٧ وسـترفض اي عـطاء متـأخر عن مـوعد الغـلق وسيـتم فتح االعـطية بـحضـور مقدمي عشـر ظهرا يـوم (االربعـاء) ا

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

بـلغ قدره (٢٨٫٩٨٤٫٠٠٠) ثـمانـية ائـة من مبـلغ الكـلفـة التـأميـنيـة و ١- تقـد التـأميـنات االولـية بـنسـبة ال تـقل عن (١ %) واحـد من ا
وعـشرون مـلـيون وتـسـعـمائـة واربـعـة وثمـانـون الف ديـنار عـراقي ال غـيـر على شـكل صك مـصـدق معـنـون الى مـحافـظـة كـربالء / قسم
ـدة ١٢٠ يوم) من تاريخ غلق ـالية ( قدسـة / قسم الشؤون ا اليـة/ (امانات) او خطـاب ضمان مـعنون الى محـافظة كـربالء ا الشـؤون ا
ؤسسـ (بالنسبة لـلشركات حصرا) ـفوض او احد ا دير ا ) او ا ناقـصة (وبالعملـة احمللية وباسم مـقدم العطاء (بالـنسبة للـمقاول ا

قدسة. وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
صدقة وكالته النـافذة لدى كاتب العدل ومن قبل اخملـول رسميا بكتاب ـقاول نفسه او وكيله اخملـول وا ٢- يـتم تقد العطاء من قبل ا
ـقـاولة وبـعـكسه لن يـتم اسـتالم االعـطيـة مهـمـا كانت ـفـوض ومخـتـوم بالـنـسبـة لـلشـركات ا ـدير ا صادر خالل شـهـر وموقع من قـبل ا

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
ـانـعـة من الهـيـئـة العـامـة لـلضـرائب ٢٠١٩ وشـهـادة تأسـيس الـشـركة ـقاولـ والـشـركات تـقـد (براءة ذمـة او كـتـاب عدم  ٥- عـلى ا
قـدمي العـطاءات مـاثلـة والسـيـولة الـنقـدية وحـسب ما مـذكور في الـوثـيقـة القـياسـية لـلمـشروع انـفـا ) وال يوجـد افضـليـة  واالعمـال ا

. احمللي
شروع اعتمادا قاول) السـلفة فال يحق له ان يطالب باية تعـويضات وعليه االستمرار بتـنفيذ ا ٦- في حال تأخـر الصرف وعدم منح (ا
ـــــــــادة (٦٢/ط) من ـضمون ا ـستحقـاته اصوليا دون االخالل  اليـة التي قدمـها ابتداء عـند االحالة وتـستمر مـطالبته  على كـفاءته ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا شروط ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

لحوظات ا
شروع (٢٤٥) مائتان وخمسة واربعون يوما. ١- مدة ا

ائة وثمانية وتسعون مليون وثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي. ٢- الكلفة التخمينية (٢٫٨٩٨٫٣٧٥٫٠٠٠) ملياران وثما
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

قاول تدوين االسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خالي من احلك والشطب. ٤- على جميع الشركات وا
ـشروع عـبارة عن (نـصب وتشـغيل وحـدات مجـمعة سـعة ٥٠٠ م٣ / سـا بطـاقة اجـمالـية مـقدارهـا ٢٥٠٠م٣/ سا مـجهـزة من شركة ٥- ا
ـقدسة بتجهـيزها من شركة الفارس يكـانيكية والكـهربائية والكـيمياوية تقـوم مديرية ماء كربالء ا الفارس العـامة مع كافة ملحـقاتها ا
ـدنـية والـكهـربائـية عـادن على مـيزانـيـتهـا التـشغـيـليـة حيث يـتضـمن الـعمل كـافة االعـمال ا الـعامـة احدى شـركات وزارة الـصنـاعـة وا
طاطية وبعدد لحقـات ا يكانيكـية والكيميـاوية لنصب وفحص وتشـغيل هذه الوحدات وجتهـيز انبوب دكتايل قـطر ١٠٠٠ ملم مع ا وا
اء بتجهيز ٤٣٠ انبوب دكتايل قطر ١٠٠٠ خمسون انبوب وجتهيز انبوب دكتايل قطر ٨٠٠ ملم وبعـدد ٢٦٠ انبوب علما تقوم مديرية ا
ـشروع وجتهـيز انبـوب دكتايل مـن اقفال وتـقاسيم وعـكوس وفلـنجات ومـخاريط ومواصالت بـاقطار ملم من مـخازنهـا كمسـاهمة في ا
ـواد الالزمة لـغرض تـنفـيـذ انابـيب دكتـايل قطـر ١٠٠٠ ملم و٨٠٠ مـلم حسب مخـتلـفة وبـاعداد حـسب جـداول الكـميـات وجتهـيز كـافة ا

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

ـنـاقـشـة اراء ـصـادف ٢٠١٩/١١/٢٠ الـسـاعـة (١٠٫٠٠ صـبـاحـا) في قـسم الـعـقـود الـعـامـة  ـؤتـمـر يـوم (االربـعـاء) ا ٧- مـوعـد انـعـقـاد 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 احلصول على معلومات اضافية ارسال االسئلة عبر عنوان البريد االلكتروني قسم ٩- بامكان مقدمي العطاءات ا
العـقود الـعامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة على اسـتفسـاراتكم من الـساعة الـثامنـة صبـاحا والى السـاعة الثـانية

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 ٢٠١٩/١١/٢٧ وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور الثانية عشر ظهرا يوم (االربعاء) ا

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

بـلغ قدره (٤٠٦٫٠٠٠) اربعـمائة ـائة من مـبلغ الكـلفة الـتأمـينيـة و ١- تـقد الـتأميـنات االولـية بنـسبة ال تـقل عن (١ %) واحد من ا
ـاليـة/ (امـانات) او خـطاب وستـة الف ديـنار عـراقي ال غـير عـلى شـكل صك مـصدق مـعـنون الى مـحـافظـة كـربالء / قسـم الشـؤون ا
ناقصة (وبالعملة احمللية وباسم دة ١٢٠ يوم) من تاريخ غلق ا الية ( قدسة / قسم الـشؤون ا ضمان معنون الى محافظة كربالء ا
ؤسس (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد فوض او احد ا دير ا ) او ا مقدم العطاء (بالنسبة للمقاول

قدسة. 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

٢- الكلفة التخمينية (٤٠٫٦٤٣٫٠٠٠) اربعون مليون وستمائة وثالثة واربعون 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.

ـشــروع عـبـارة عن (قـطـع الـتـربـة واعـمــال الـتـسـويــة وجتـهـيـز وفــرش مـادة احلـصى اخلـابـط وفـرش طـبـقــة االسـاس الـقـيـري ٥- ا
رفق بالعطاء. (استباليزر))) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا

قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 
ـناقـشة اراء ـصـادف ٢٠١٩/١١/٢٠ 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
سـتوفـية لـلوثـيقة ن لهم هـوية نـافذة بـدرجة الـتصـنيف (انـشائـية - كـهربـائيـة/ عاشـرة) تقـد اعطـيتـهم ا والـشركـات العـراقيـة 
ركـزية لـفتح الـعطاءات الـطابق الـثاني من بـناية قـسم العـقود العـامة في احملـافظة الـقيـاسية لـلمـشروع انفـا الى سكـرتير الـلجـنة ا
ـناقـصة ادناه مع وصل الـشراء (بـأسم مقـدم العطـاء) النسـخة االصـلية مع ذكـورة ضمن شروط ا مـرافق معـها التـأميـنات االوليـة ا
بينة في الـوثيقة القيـاسية للمشـروع انفا. وان اخر موعد لـتقد وتسليم االعـطية (موعد الغلق) طـلوبة وا ستـمسكات االخرى ا ا
ـصادف ٢٠١٩/١١/٢٧وسـتـرفض اي عطـاء مـتأخـر عن مـوعد الـغلق وسـيـتم فتح هو الـسـاعة الـثانـيـة عشـر ظـهرا يـوم (االربعـاء) ا

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

بـلغ قدره (١٫٦٧٣٫٠٠٠) واحد ائـة من مبـلغ الكـلفـة التـأميـنيـة و ١- تقـد التـأميـنات االولـية بنـسبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
الية/ مليون وستمائة ثالثة وسبعون الف دينار عـراقي ال غير على شكل صك مصدق معنون الى محافظة كربالء / قسم الشؤون ا
ـناقـصة ـدة ١٢٠ يـوم) من تاريخ غـلق ا ـالـية ( قـدسة / قـسم الـشؤون ا (امانـات) او خـطاب ضـمان مـعـنون الى مـحـافظـة كـربالء ا
ؤسس (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر فوض او احد ا دير ا ) او ا (وبالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء (بالنسـبة للمقاول

قدسة. 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 (٧٥) خمسة وسبعون ايام. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (١٦٧٫٣١٧٫٠٠٠) مائة وسبعة وستون مليون وثالثمائة وسبعة عشر 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.

شـروع عبـارة عن (جتهـيز وفحـص وتنصـيب مكـونات الـشبـكة الـكهربـائيـة من اعمـدة مشـبكـة ومدورة ١١م واسالك واقـبلوات ٥- ا
رفق بالعطاء. لحقات اخلاصة بالشبكة ) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا مختلفة االحجام وباقي ا

قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 
ـناقـشة اراء ـصـادف ٢٠١٩/١١/٢٠ 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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