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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 لـهم هويـة نافـذة بدرجـة التـصنـيف (انشـائيـة وكهـربائيـة / عاشـرة) تقـد اعطـيتـهم ا والشـركات الـعراقـية 
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 ٢٠١٩/١١/٢٧ وسـترفض اي عـطاء مـتـأخر عن مـوعد الـغـلق وسيـتم فتح هـو السـاعـة الثـانيـة عشـر ظـهرا يـوم (االربعـاء) ا

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

بـلغ قدره (١٫٦٥٤٫٠٠٠) واحد ائـة من مبـلغ الكـلفـة التـأميـنيـة و ١- تقـد التـأميـنات االولـية بنـسبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
مـليـون وسـتمـائة واربـعة وخـمسـون الف ديـنار عـراقي ال غيـر على شـكل صك مـصدق مـعنـون 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 (١٣٥) مائة وخمسة وثالثون ايام. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (١٦٥٫٣٨٠٫٠٠٠) مائة وخمسة وستون مليون وثالثمائة وثمانون 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.

٥- مشـروع استحـداث مغذي f3 في محـطة اخلـيرات عبـارة عن (جتهـيز وفحص وتـنصـيب مكونـات الشـبكة الـكهربـائيـة من اعمدة
ـلحقات اخلاصة بالشبكة وكذلك مشروع انشاء الشبكة الكهربائية مشبكة ومدورة ١١م واسالك وقابلوات مختلفة االحجام وباقي ا
ـوظـفـ في مـركز نـاحـيـة اخليـرات عـبـارة عن (جتـهيـز وفـحص وتـنصـيب مـكـونـات الشـبـكـة الكـهـربـائـية من مـحـولـة توزيع حلي ا
لحقات اخلاصـة بالشبكة) ٠٫٤١٦/١١ كف سعة ٤٠٠ كفا واعـمدة مشبكة ومـدورة ١١م واسالك وقابلوات مخـتلفة االحجام وبـاقي ا

رفق بالعطاء. 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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ـنـاقـصة الحـقـا بـاعالنـنـا الـصـادر بـالـعدد (١١٩٠) فـي ٢٠١٩/١١/٥ العالن ا
ؤتمر حضر ا ا جاء  االنـشائية رقم (٢ / تنمية االقليم/ ٢٠١٩) واسـتنادا 
ــقــدم من قـبـل الـشــركــات تـقــرر مـا ــقــتـرح ا ــذكـور انــفــا وكـذلك ا لالعالن ا

يــــــأتي:-
بزل شروع (اكمال تغليف خط ا ذكور انفا و ناقـصة ا ١- تمديد مدة غلق ا
اجلنـوبي الى مـحطـة الـرفع) الى السـاعـة الثـانـية عـشر ظـهـر يوم (الـثالثاء)

صادف ٢٠١٩/١١/١٧ . صادف ٢٠١٩/١١/٢٦ بدال من يوم (االحد) ا ا
ائة من مبلغ العطاء ٢- حتتسب التأمينات االولـية البالغة (١ %) واحد من ا

من تاريخ موعد الغلق اجلديد.
لذا اقتضى التنويه..
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ـصـرف الرشـيـد (ذوي االختـصـاص) لالشـتراك فـي منـاقـصة (تـأهـيل فـرع الشـعـلـة) وبكـلـفة تدعـو االدارة الـعامـة/ 
تـخـمـينـيـة قـدرها (٩٦٫٧٣٥٫٠٠٠) ديـنـار (سـتـة وتسـعـون مـليـون وسـبـعـمائـة وخـمـسة وثالثـون الف ديـنـار) فـعلى
قـاول من ذوي اخلبرة واالختصـاص مراجعة بناية االدارة ناقـصة من الشركات وا الراغب بـاالشتراك في هذه ا
ناقـصة لقاء مبلغ واصفات اخلـاصة با الـعامة/ القسم الـقانوني/ وحدة العـقود الطابق اخلامس لغـرض استالم ا
قـدره (١٠٠٫٠٠٠) دينار (مائة الف ديـنار) غير قابـلة للرد وان اخر مـوعد لتقد الـعطاءات هو اليـوم العشرون تبدأ
نـاقـصـة في الـسـاعة الـثـانـيـة عشـر ظـهـرا من اخـر يـوم الستالم من الـيوم الـتـالي من تـاريخ نـشـر االعالن وتـغلـق ا
شـترك تقد مـستمـسكات الـشركة والتـأمينـات االولية بـنسبة (١ %) من العطـاءات وتفتح في الـيوم التـالي وعلى ا
مبلغ الكلفة التخمينية اي مبلغ (٩٦٧٫٣٥٠) دينار (تسعمائة وسبعة وستون الف وثالثمائة وخمسون دينار) بصك
ركزي الـعراقي عدا مصرف الرشيد نافذ عتمدة من قبل البنك ا صـارف ا مـصدق او خطاب ضمان صادر من احد ا
فعول دة (ستة اشهر) وهوية تصنيف اختصاص (مدني + كهرباء + ميكانيك) صادرة عن وزارة التخطيط نافذة ا
وتسلم العطاءات بظرف مغلق ومختوم يوضع في صندوق العطاءات الكائن في القسم القانوني/ الطابق اخلامس
ركزي العراقي وسـيهمل اي عطاء غـير مستوفي ـصارف بقرب البـنك ا من بـناية االدارة العامـة الواقعة في شارع ا
علن عـنه وجلهة الـتعاقـد احلكومـية الغاء ناقص تـقد جدول زمـني لتنـفيذ العـمل ا سـتندات وعـلى ا للـشروط وا
ـناقصـة فقط والدائـرة غير مـلزمة بـقبول اوطأ نـاقصة دون تـعويض مقـدمي العطـاءات ويعاد ثـمن شراء وثائق ا ا

ناقص الفائز اجور النشر واالعالن. العطاءات كما ويتحمل ا

البريد االلكتروني :
com.dept@reasheedbank.gov.iq

Test keyun.t@reasheedbank.gov.iq


