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ذكور بـينة واخملططات في جداول الـكميات (باللغـة العربـية) ضمن الـوثيقة القياسـية للمشروع ا واصفات الفنـية والكميات ا وفق ا
كـن احلصول عليها بعد تقد طلب حتـريري الى قسم العقود العامة في احملافظـة / وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره انفا والتي 
قاول والشركات العراقية الية في احملافظة فعلى الراغب من ا (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون ا
ستوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفا الى ن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف (انشائية وميكانيكية / عاشرة) تقد اعطيتهم ا
ركـزية لـفتح العـطاءات الـطابق الثـاني من بنـاية قسـم العقـود العامـة في احملافـظة مـرافق معهـا التـأمينـات االولية سكـرتير الـلجـنة ا
ـطلـوبة سـتـمسـكات االخـرى ا ـناقـصـة ادناه مع وصل الـشـراء (بأسم مـقدم الـعـطاء) الـنـسخـة االصلـيـة مع ا ذكـورة ضمـن شروط ا ا
بينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفا. وان اخر موعد لتقد وتسليم االعطية (موعد الغلق) هو الساعة الثانية عشر ظهرا يوم وا
صـادف ٢٠١٩/١٢/٣ وسـترفض اي عـطـاء مـتأخـر عن مـوعد الـغـلق وسيـتم فـتح االعـطيـة بـحضـور مـقدمي الـعـطاءات او (الـثالثـاء) ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا.
ناقصة/ شروط ا

ـبـلغ قدره ذكـورة في ادنـاه و ـائة من مـبـلغ الـكـلفـة الـتـخـميـنـيـة ا ١- تـقد الـتـأمـيـنات االولـيـة بـنسـبـة ال تـقل عن (١ %) واحـد من ا
(١٫١٥٧٫٠٠٠) واحد مـليـون ومائة وسـبعـة وخمـسون الف دينـار عراقي ال غـير عـلى شكل صك مـصدق معـنون الى مـحافـظة كربالء /
دة ١٢٠ يوم) من تاريخ الية ( قدسة / قسم الـشؤون ا الية/ (امانات) او خطـاب ضمان معنون الى محـافظة كربالء ا قسم الـشؤون ا
ؤسسـ (بالنـسبة لـلشركات فوض او احـد ا ـدير ا ) او ا ناقصـة (وبالعـملة احملـلية وبـاسم مقدم الـعطاء (بالـنسبـة للمـقاول غلـق ا

قدسة. حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
صدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل اخملول رسميا بكتاب قاول نفسه او وكيله اخملول وا ٢- يتم تقد العطاء من قبل ا
ـقاولـة وبعـكـسه لن يتم اسـتالم االعطـية مـهمـا كانت ـفوض ومـختـوم بالـنسـبة لـلشـركات ا ديـر ا صـادر خالل شهـر 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
انـعة مـن الهـيئـة الـعامـة لـلضـرائب ٢٠١٩ وشـهادة تـأسـيس الشـركة ـقـاول والـشركـات تـقد (بـراءة ذمـة او كتـاب عـدم  ٥- على ا
ـقدمي الـعطاءات ـماثـلة والسـيولـة النـقديـة وحسب مـا مذكـور في الوثيـقة الـقيـاسيـة للـمشـروع انفا ) وال يـوجد افـضلـية  واالعـمال ا

. احمللي
شروع اعتمادا قاول) السلفة فال يحق له ان يطالب باية تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ ا ٦- في حال تأخر الصرف وعدم منح (ا
ـــــــــادة (٦٢/ط) من ضمون ا ستحقاتـه اصوليا دون االخالل  الية التي قـدمها ابتداء عند االحـالة وتستمر مطـالبته  عـلى كفاءته ا

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

لحوظات ا
شروع (١٥٠) مائة وخمسون يوما. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (١١٥٫٧٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة وخمسون الف وثالثمائة دينار عراقي.
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
شـروع عبارة عن (جتهيز انابيب بالسـتك قطر ٢٢٥ ملم و١٦٠ ملم و١١٠ملم مع جتهـيز ملحقات بالستيـكية من تقاسيم وعكوس ٥- ا
اء مع القيام عمول بها في دوائر ا واصفات الفنيـة ا واد الالزمة لتنفيذ الـشبكة وفق ا واقفال غـلق القطار مختلفة مع جتهيـز كافة ا
ستخرج باعـمال التكسير وازالة كـافة العوارض حلفر ومد ودفن لالنابـيب باقطار (١١٠ / ١٦٠ / ٢٢٥) مع تغليف االنابـيب بالتراب ا
ـوجـودة وكل ما نـطـقة تـرابـيـة مع مد شـريط حتـذيـري بارتـفـاع (٢٥ سم) من ظـهر االنـبـوب وربط جمـيع الـربـطات ا مـن احلفـر كـون ا
لـحقـات عدد (٤٣) وعـمود مـشبك عـدد (١٠) وسلك شـرف مع جتهـيز عـمود مـغلـون مع ا ـهنـدس ا يتـطلـبه العـمل وحسب تـوجيـهات ا
نيـوم بعدد (٣٥٠) وقابلو ـنيوم بطول ٤٥٠ م وعـازل قرصي بعدد ٦٠ سيت وعازل دبـوسي مع السباندل بـعدد (٢٧٠) ومعدات ربط ا ا
١×٥٠ مـلم٢ بـطـول ٣٠م وتـرامل ٥٠ مـلم٢ بعـدد ٦٠ مع مـانع صـواعق مع الـقـاعـدة بـعـدد (١) سـيت وطـقم سـتي رود بـعـدد (٨) وكل ما

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

ـنـاقـشة اراء ـصـادف ٢٠١٩/١١/٢٦ الـسـاعـة (١٠٫٠٠ صـبـاحـا) في قـسم العـقـود الـعـامـة  ـؤتـمـر يـوم (الثـالثاء) ا ٧- موعـد 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
ؤهلـ والراغب فـي احلصول عـلى معلـومات اضافـية ارسال االسـئلة عـبر عنوان الـبريد االلـكتروني ٩- بامـكان مقـدمي العطـاءات ا
قـسم العـقود الـعامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابـة على اسـتـفسـاراتكم من الـساعـة الـثامـنة صـباحـا والى السـاعة

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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ذكور بيـنة واخملططات في جداول الكميات (بالـلغة العربـية) ضمن الوثيقـة القياسية للمشروع ا واصفـات الفنية والكميات ا وفق ا
كن احلصول عليها بعد تقد طلب حتـريري الى قسم العقود العامة في احملافظة / وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره انفا والتي 
قـاولـ والـشـركات ـالـيـة في احملـافظـة فـعـلى الـراغـب مـن ا (١٠٠٫٠٠٠) مـائـة الف ديـنـار غـير قـابل لـلـرد يـدفع لـدى قـسم الشـؤون ا
ـستـوفيـة للـوثـيقـة القـياسـية ن لـهم هويـة نافـذة بـدرجة الـتصـنيف (انـشـائيـة وميـكانـيكـيـة / عاشـرة) تقـد اعطـيتـهم ا العـراقيـة 
ركزيـة لفتح الـعطاءات الـطابق الثـاني من بنـاية قسم الـعقود الـعامة في احملـافظة مرافـق معها لـلمشـروع انفا الى سـكرتيـر اللجـنة ا
سـتمـسكات نـاقصة ادنـاه مع وصل الشـراء (بأسم مـقدم الـعطـاء) النـسخة االصـليـة مع ا ذكـورة ضمن شـروط ا التـأميـنات االوليـة ا
بـينة فـي الوثيـقة القـياسـية للـمشـروع انفا. وان اخـر موعـد لتقـد وتسـليم االعطـية (مـوعد الغـلق) هو الـساعة ـطلوبـة وا االخرى ا
ـصادف ٢٠١٩/١٢/٣ وسترفض اي عـطاء متـأخر عن موعد الـغلق وسيـتم فتح االعطيـة بحضور الـثانية عـشر ظهرا يـوم (الثالثاء ) ا

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

بـلغ قـدره (٤٫١٣٦٫٠٠٠) اربعة ـائة من مـبلـغ الكـلفـة التـخميـنيـة و ١- تقـد التـأميـنات االولـية بـنسـبة ال تـقل عن (١ %) واحد من ا
الـية/ ملـيون ومـائة وسـتة وثالثـون الف ديـنار عـراقي ال غيـر على شـكل صك مصـدق مـعنـون الى محـافظـة كربالء / قـسم الشـؤون ا
ـنـاقـصة ـدة ١٢٠ يوم) مـن تاريخ غـلق ا الـيـة ( قـدسـة / قـسم الـشـؤون ا (امـانـات) او خـطـاب ضمـان مـعـنـون الى محـافـظـة كـربالء ا
ؤسس (بـالنسبة للـشركات حصرا) وصادر ـفوض او احد ا دير ا ) او ا (وبالعمـلة احمللية وباسـم مقدم العطاء (بـالنسبة للـمقاول

قدسة. عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
صـدقة وكـالـته النـافـذة لدى كـاتب الـعدل ومن قـبل اخملـول رسمـيا ـقاول نـفسـه او وكيـله اخملـول وا ٢- يـتم تـقد الـعـطاء من قـبل ا
قـاولة وبعـكسه لن يـتم استالم االعـطية مـهما ـفوض ومـختوم بـالنـسبة لـلشـركات ا دير ا بـكتـاب صادر خالل شهـر وموقع من قـبل 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
انـعة من الـهـيئـة العـامـة للـضرائب ٢٠١٩ وشـهـادة تأسـيس الشـركة ـقاولـ والشـركـات تقـد (براءة ذمـة او كتـاب عـدم  ٥- عـلى ا
ـقدمي الـعطاءات مـاثلـة والسيـولة الـنقديـة وحسب مـا مذكـور في الوثيـقة الـقيـاسية لـلمـشروع انفـا ) وال يوجـد افضـلية  واالعمـال ا

. احمللي
ـشروع ـقاول) الـسـلفـة فال يـحق له ان يـطالب بـايـة تعـويـضات وعـلـيه االستـمـرار بتـنـفيـذ ا ٦- في حـال تأخـر الـصرف وعـدم مـنح (ا
ـــــــــادة ضـمون ا سـتحـقاته اصولـيا دون االخالل  ـاليـة التي قدمـها ابتـداء عند االحـالة وتـستمـر مطالـبته  اعـتمادا عـلى كفاءته 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 (٤١٣٫٥٦٧٫٠٠٠) اربعة وثالثة عشر مليون وخمسمائة وسبعة وستون الف دينار عراقي.
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـقـاولـ تـدوين االسـعـار في جـدول الـكـمـيـات رقــمـا وكـتـابـة وبـشـكل واضح وان يـكـون خـالي من احلك ٤- عـلى جـمـيـع الـشـركـات وا
والشطب.

واد الالزمة لـنصب الوحـدة اجملمـعة من تهـيئة االرض شـروع عبارة عن (جتـهيز وحـدة ماء مـجمعـة سعة ٢٠٠م٣/سـا مع كافـة ا ٥-ا
سقف مع مـادة الكيسـيان وانابـيب بالستك قطر يـكانيـكي والكهربـائي وا سلـحة والربط ا وفرش السـبيس والقاعـدة الكونـكريتيـة ا
لحـقات الالزمة لتـنفيـذ الشبـكة واخلطوط الـناقلـة من تقاسيـم وعكوس واقفـال مع كل ما يتـطلبه الـعمل من النقل ٢٥٠ ملم مع كافـة ا
د والتغليف بالـنايلون ووضع شريط التحذير والدفن بالتراب النـظيف واعادة مسارات احلفر الى ما كانت عليه ومعاجلة والربط وا
واد الالزمة لتنفيذ منهوالت االقـفال) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات ياه اجلوفيـة وجتهيز كافة ا العوارض وسحب ا

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

ـنـاقـشة اراء صـادف ٢٠١٩/١١/٢٦ الـسـاعة (١٠٫٠٠ صـبـاحـا) في قـسم الـعقـود الـعـامة  ـؤتمـر يـوم (الـثالثـاء ) 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
ؤهلـ والراغبـ في احلصول علـى معلومـات اضافية ارسـال االسئلـة عبر عنـوان البريـد االلكتروني ٩- بامكان مـقدمي العـطاءات ا
قـسم العـقود الـعامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة عـلى استـفسـاراتكم من الـساعـة الثـامنـة صبـاحا والى الـساعة

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

WÝbI*« ¡öÐd  k U×  ØwÐUD)« rÝUł nOB½

WÝbI*« ¡öÐd  WE U×

W UF « œuIF « r

±≤∂∏∞ Ø œbF «

≤∞±πØ±±Ø≤± Øa¹—U² «

©±∂   ∂   ¥   ¥® V¹u³ð ≤∞±π WM  ØdIH « nOH ð Ø ©∑® r — WOzUA½« WB UM  ÊöŽ«

ŸËdA* W UŽ WB UM  ¡«dł« sŽ …d  ‰Ëô WÝbI*« ¡öÐd  WE U×  sKFð

÷dG   «dO)« WOŠU½ w  Â±≤∞∞ ‰uDÐË rK  ¥∞∞ dD  q U½ jš b  l  ”—UH «Ë  «dO)« ŸËdA  l  w U{« WŽUÝ Ø≥Â≤∞∞ WFÝ ¡U  lL−  VB½Ë eON&®

©…œU «Ë  ôöN «Ë wK:«Ë tK « b³F « oÞUM  w  W×A « W'UF

ذكور انفا بينة واخملـططات في جداول الكميات (باللغـة العربـية) ضمن الوثيقة القـياسية للمشروع ا واصفات الـفنية والكميات ا وفق ا
ـكن احلصـول عـلـيـها بـعـد تـقـد طلب حتـريـري الى قـسم الـعـقود الـعـامـة في احملـافظـة / وحـدة بـيع الـتـنادر مـقـابل مـبـلغ قدره والـتي 
قاولـ والشركات الـعراقية اليـة في احملافظة فـعلى الراغـب من ا (١٠٠٫٠٠٠) مائة  الـف دينار غيـر قابل للرد يـدفع لدى قسم الـشؤون ا
ستوفيـة للوثيـقة القيـاسية للـمشروع انفا الى ن لـهم هوية نافـذة بدرجة التـصنيف (انشائـية وميكـانيكيـة / عاشرة) تقـد اعطيتـهم ا
ذكورة ركزيـة لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العـامة في احملافظة مرافق معها التأمينات االولية ا سكرتير اللجنة ا
ـبيـنة في ـطـلوبـة وا ـستـمـسكـات االخرى ا ـنـاقصـة ادنـاه مع وصل الشـراء (بـأسم مقـدم العـطـاء) النـسـخة االصـليـة مع ا ضـمن شروط ا
الوثـيقة الـقياسـية للـمشروع انـفا. وان اخر مـوعد لتـقد وتسـليم االعطـية (موعـد الغلق) هـو الساعـة الثانـية عشـر ظهرا يـوم (الثالثاء )
ثلـيهم الراغب صادف ٢٠١٩/١٢/٣ وستـرفض اي عطاء متـأخر عن موعد الغـلق وسيتم فتح االعـطية بحـضور مقدمي العـطاءات او  ا

باحلضور في موعد انفا.
ناقصة/ شروط ا

بلغ قدره (٥٫٤٨٠٫٠٠٠) ذكور في ادناه و ائة من مبلغ الكلفة التخمينية  ١- تقد التأمينات االولية بنسبة ال تقل عن (١ %) واحد من ا
ـالية/ خـمسة ماليـ واربعمـائة وثـمانون الف ديـنار عراقي ال غـير على شـكل صك مصـدق معنـون الى محافـظة كربالء / قـسم الشؤون ا
ناقصـة (وبالعملة دة ١٢٠ يوم) من تـاريخ غلق ا ـالية ( قـدسة / قسم الشؤون ا (امانات) او خطاب ضـمان معنون الى محـافظة كربالء ا
ؤسسـ (بالـنسبـة للـشركات حـصرا) وصـادر عن مصرف ـفوض او احـد ا دير ا ) او ا احمللـية وبـاسم مقدم الـعطـاء (بالنـسبـة للمـقاولـ

قدسة. عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
صـدقة وكالـته النـافذة لدى كـاتب العدل ومن قـبل اخملول رسـميا بـكتاب ـقاول نفـسه او وكيلـه اخملول وا ٢- يـتم تقـد العطـاء من قبل ا

قاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار. فوض ومختوم بالنسبة للشركات ا دير ا صادر خالل شهر وموقع من قبل ا
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
انعة من الهيـئة العامة للضرائب ٢٠١٩ وشـهادة تأسيس الشركة واالعمال قـاول والشركات تقد (براءة ذمة او كـتاب عدم  ٥- على ا

. قدمي العطاءات احمللي ماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا ) وال يوجد افضلية  ا
شـروع اعتمادا قاول) الـسلفـة فال يحق له ان يطـالب باية تـعويضـات وعليه االسـتمرار بـتنفـيذ ا ٦- في حـال تأخر الـصرف وعدم مـنح (ا

ـــــــــادة (٦٢/ط) من ضـمون ا سـتحـقاته اصـوليـا دون االخالل  ـاليـة التي قـدمهـا ابتـداء عند االحـالة وتـستـمر مـطالبـته  علـى كفاءته ا
دنية. قاولة العمال الهندسة ا شروط ا

قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا
لحوظات ا

شروع (١٨٠) مائة وثامنون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٥٤٧٫٩٨٠٫٠٠٠) خمسمائة وسبعة واربعون مليون وتسعمائة وثمانون الف دينار عراقي.

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 (جتـهيـز وحدة مـاء مجـمعـة سعـة ٢٠٠م/سا مـجهـزة من شركـة تابـعة الى وزارة الـصنـاعة مع كـافة اعـمال الـنصب ٥- ا
والـفحص والتـشغيل مع انـشاء هيـكل السحب وانـشاء حوض تـغطيس اسـطوانات الـكلورين مع جتـهيز وتـنفيـذ انبوب دكـتايل قطر ٤٠٠
ملـم بطـول ١٢٠٠م.ط مع انـشاء مـنهـوالت كـونكـريـتيـة مـسلـحـة عدد (٢) مع انـشـاء جسـر حـديدي بـطول ٤٨م.ط لـعـبور االنـابـيب)  وكل ما

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

ناقشة اراء ومالحظات صادف ٢٠١٩/١١/٢٦ الـساعة (١٠٫٠٠ صباحا) في قسم العقـود العامة  ؤتمر يوم (الثالثاء) ا ٧- موعد انعقـاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهل والراغـب في احلصول عـلى معلومـات اضافية ارسال االسـئلة عبر عـنوان البريـد االلكتروني قسم ٩- بامكان مـقدمي العطـاءات ا
العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفساراتكم من الساعة الـثامنة 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

WÝbI*« ¡öÐd  k U×  ØwÐUD)« rÝUł nOB½

©±≤   ¥   ¥   ¥® V¹u³ð ≤∞±π WM  ØdIH « nOH ð Ø ©¥® r — WOzUA½« WB UM  ÊöŽ«

ŸËdA* W UŽ WB UM  ¡«dł« sŽ …d  ‰Ëô WÝbI*« ¡öÐd  WE U×  sKFð

©W OMO (« ¡UC  w  Δ—«uÞ jš ‰UB¹« l  ‰e³ « b1uŠ u³ « WIDM  w  VOÐU½« WJ³ý b  ®

‚«dF « W¹—uNLł

‚«dF « W¹—uNLł


