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ذور انفا بيـنة في جداول الـكميـات (باللغـة العربـية) ضمن الـوثبقـة القيـاسية لـلمشـروع ا واصـفات الفـنية والـكميـات ا وفق ا
كـن احلصول علـيها بعـد تقد طـلب حتريري الى قسم الـعقود الـعامة  في احملافـظة / وحدة بيـع التنادر مـقابل مبلغ والتي 
ن لـهم هوية قـاول والـشركات الـعراقـية  قدره (١٥٠٫٠٠٠)  مائـة وخمسـون الف دينـار غيـر قابل للـرد  فعـلى الراغـب من ا
ـارسة اعمـال التجـارة مثبت ضـمن اوراق تأسيس نافذة بـدرجة التـصنيف  (انـشائيـة/ ثامنـة) من الشركـات التي لـديها حق 
ركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني ستوفـية للوثيقة القياسية للـمشروع انفا الى سكرتير اللجنـة ا الشركة تقد اعطيتهم ا
ـنـاقصـة ادناه مع وصل ذكـورة ضـمن شروط ا من بنـايـة قسم الـعـقود الـعامـة في احملـافظـة مـرافق معـها الـتـأميـنـات االوليـة ا
ـبينة في الوثيـقة القياسيـة للمشروع انفا. طلوبة وا ستمسـكات االخرى ا الشـراء (بأسم مقدم العطـاء) النسخة االصلـية مع ا
صادف ٥/ ١٢/ ٢٠١٩ وان اخر موعد لتـقد وتسلـيم االعطية (مـوعد الغلق) هـو الساعة الـثانية عـشر ظهرا يـوم (اخلميس) ا
ثليهم الراغب باحلضور في وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتـم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 

موعد انفا.
ناقصة/ شروط ا

بلغ قدره ذكورة في ادنـاه و ائة من مـبلغ الكـلفة التـخمينـية ا ١- تقد الـتأمينـات االولية بـنسبة ال تـقل عن (١%) واحد من ا
(١٠٫٨٩٥٫٠٠٠) عشـرة مليون وثمنمائة وخمسـة وتسعون الف دينار عراقي ال غير على شـكل صك مصدق معنون الى محافظة
دة ١٢٠ الية ( قدسة / قسم الشؤون ا ـالية/ (امانات) او خطاب ضمان معنون الى محافـظة كربالء ا كربالء / قسم الشؤون ا
ؤسس فوض او احد ا دير ا ) او ا ناقصـة (وبالعملة احملليـة وباسم مقدم العطاء (بالـنسبة للمقاولـ يوم) من تاريخ غلق ا

قدسة. (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
صدقة وكالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل اخملول رسميا قاول نفسه او وكيله اخملول وا ٢- يتم تقد العطاء من قبل ا
ـقاولـة وبعكـسه لن يتم استالم االعـطية ـفوض ومـختوم بـالنسـبة للـشركات ا دير ا بكتـاب صادر خالل شـهر وموقع من قـبل ا

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) السلفـة فال يحق له ان يطالب باية تعـويضات وعليه االستمـرار بتنفيذ ا ٥- في حال تأخر الصرف وعـدم منح (ا

ـضـمون سـتـحقـاته اصـولـيا دون االخالل  الـيـة الـتي قدمـهـا ابتـداء عـنـد االحالـة وتـستـمـر مطـالـبـته  اعـتـمادا عـلى 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 (٤٢٠) اربعمائة وعشرون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (١٫٠٨٩٫٤٣٥٫٠٠٠) واحد مليار وتسعة وثمانون مليون واربعمائة وخمسة وثالثون الف دينار ال غير.

٣-احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـقاولـ تدوين االسعـار في جدول الكـميـات رقما وكـتابة وبـشكل واضح وان يـكون خالي من احلك ٤- علـى جميع الـشركات وا

والشطب.
ـشروع عبـارة عن ( اعمـال احلفـريات التـرابيـة والدفن بـاحلصى اخلـابط واالسس الكونـكريـتيـة واعمال الـبنـاء بالـطابوق ٥- ا
وصب السقوف واجلسور الكونكريتية واعمال التسطيح واالنهاءات باجلص واللبخ باالسمنت والتطبيق بالكاشي لالرضيات

رفق بالعطاء. واالعمال الصحية والكهربائية واعمال التأثيث) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦-حتديد رقم صندوق البريد 

ناقشة اراء صادف ٢٨/ ١١ / ٢٠١٩ الساعة (١٠٫٠٠صباحا) في قسم العقود العامة  ؤتمر يوم (اخلميس) ا ٧-موعد انعقاد 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
ـؤهـل والـراغـبـ في احلصـول عـلى مـعـلومـات اضـافـية ارسـال االسـئـلة عـبـر عـنوان الـبـريد ٩- بـامـكان مـقـدمي الـعطـاءات ا
االلـكـترونـي لقـسم الـعـقـود الـعـامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة عـلى اسـتـفـسـاراتـكم من الـساعـة الـثـامـنة

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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ذكور انفا بينـة في جداول الكميـات (باللغـة العربية) ضـمن الوثبقـة القياسيـة للمشـروع ا واصـفات الفنيـة والكميـات ا وفق ا
كـن احلصول علـيها بعـد تقد طـلب حتريري الى قسم الـعقود الـعامة  في احملافـظة / وحدة بيـع التنادر مـقابل مبلغ والتي 
ن لهم هـوية قـاول والـشركـات العـراقيـة  قدره (١٥٠٫٠٠٠) مـائة وخـمسـون الف دينـار غيـر قابل لـلرد  فـعلى الـراغبـ من ا
ـارسة اعـمال التـجارة مـثبت ضـمن اوراق تأسيس نـافذة بدرجـة التـصنيف (انـشائـية/ ثـامنة) من الـشركـات التي لـديها حق 
ركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني ستوفـية للوثيقة القياسية للـمشروع انفا الى سكرتير اللجنـة ا الشركة تقد اعطيتهم ا
ـنـاقصـة ادناه مع وصل ذكـورة ضـمن شروط ا من بنـايـة قسم الـعـقود الـعامـة في احملـافظـة مـرافق معـها الـتـأميـنـات االوليـة ا
ـبينة في الوثيـقة القياسيـة للمشروع انفا. طلوبة وا ستمسـكات االخرى ا الشـراء (بأسم مقدم العطـاء) النسخة االصلـية مع ا
صادف ٥/ ١٢/ ٢٠١٩ وعد لـتقد وتسليم االعـطية (موعد الغـلق) هو الساعة الثـانية عشر ظهـرا يوم (اخلميس) ا وان اخر ا
ثليهم الراغب باحلضور في وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتـم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 

موعد انفا.
ناقصة/ شروط ا

بلغ قدره ذكورة في ادنـاه و ائة من مـبلغ الكـلفة التـخمينـية ا ١- تقد الـتأمينـات االولية بـنسبة ال تـقل عن (١%) واحد من ا
(١١٫٠٠٤٫٠٠٠) احد عشر مليون واربـعة الف دينار عراقي ال غيرهـا على شكل صك مصدق معنـون الى محافظة كربالء / قسم
دة ١٢٠ يوم) من ـاليـة ( ـقدسـة / قـسم الشـؤون ا ـالـية/ (امـانـات) او خطـاب ضمـان مـعنـون الى مـحافـظة كـربالء ا الـشؤون ا
ؤسس (بالنسبة فوض او احد ا دير ا ) او ا ناقصة (وبـالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء (بالنسبـة للمقاول تاريخ غلق ا

قدسة. للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
ـصـدقة وكـالـته الـنافـذة لـدى كاتب الـعـدل ومن قـبل اخملول ـقاول نـفـسه او وكـيله اخملـول وا ٢- يتـم تقـد الـعطـاء من قـبل ا
قـاولة وبـعكسه لـن يتم استالم فوض ومـختـوم بالـنسـبة للـشركـات ا ديـر ا رسميـا بكـتاب صـادر خالل شهـر وموقع من قـبل ا

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

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤-  يتحمل من ترسو عليه ا
شروع قاول) السلفـة فال يحق له ان يطالب باية تعـويضات وعليه االستمـرار بتنفيذ ا ٥- في حال تأخر الصرف وعـدم منح (ا

ـضـمون سـتـحقـاته اصـولـيا دون االخالل  الـيـة الـتي قدمـهـا ابتـداء عـنـد االحالـة وتـستـمـر مطـالـبـته  اعـتـمادا عـلى 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 (٤٢٠) اربعمائة وعشرون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (١٫١٠٠٫٣٩١٫٠٠٠) واحد مليار ومائة مليون وثالثمائة وواحد وتسعون الف دينار عراقي.

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـقاولـ تدوين االسعـار في جدول الكـميـات رقما وكـتابة وبـشكل واضح وان يـكون خالي من احلك ٤- علـى جميع الـشركات وا

والشطب.
شـروع عبـارة عن (اعمـال احلفـريات الـترابـية والـدفن باحلـصى اخلابط واالسس الـكونـكريـتيـة واعمـال البـناء بـالطـابوق ٥- ا
وصب السقوف واجلسور الكونكريتية واعمال التسطيح واالنهاءات باجلص واللبخ باالسمنت والتطبيق بالكاشي لالرضيات

رفق بالعطاء. واالعمال الصحية والكهربائية واعمال التأثيث) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

نـاقشة صادف ٢٨/ ١١ / ٢٠١٩الـساعة (١٠٫٠٠ صبـاحا) في قـسم العقـود العـامة  ؤتـمر يـوم (اخلميـس) ا ٧- مـوعد انعـقاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا اراء ومالحظات ا

.(/http://www.karbala.gov.iq)  -:٨- موقع احملافظة على االنترنت
ـؤهـل والـراغـبـ في احلصـول عـلى مـعـلومـات اضـافـية ارسـال االسـئـلة عـبـر عـنوان الـبـريد ٩- بـامـكان مـقـدمي الـعطـاءات ا
االلـكتـروني لـقـسم الـعقـود الـعـامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة عـلى اسـتـفـسـاراتـكم من الـساعـة الـثـامـنة

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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ـصرف يـعلن مـصرف الـرشيـد االدارة الـعامـة / شركـة عامـة / عن اجراء مـزاية عـلنـية لـتأجـير عـرصة ا
بـيـنة تـفـاصيـلـهـا ادناه وفـقـا الحكـام قـانون بـيع وايـجار امـوال الـدولة رقم ٢١ لـنـسة ٢٠١٣ وذلك في ا
الـساعـة الـعـاشـرة صبـاحـا من الـيـوم اخلـامس عشـر من الـيـوم الـتـالي لتـاريخ نـشـر االعالن وسـتـجري

زايدة في موقع العرصة. ا
ـزايدة تقـد طلباتـهم معززة بـالتأمـينات القـانونيـة البالـغة ٢٠% من البدل فعلـى الراغب االشـتراك با
ناداة ب ادنـاه بصك مـصدق المر مـصرف الـرشيد/ فـرع النـعمانـية عـلما ان اجـور االعالن وا قـدر ا ا
ـزايدة عطـلة رسمـية تؤجل زايـدة واذا صادف يوم ا وايـة مصاريف اخـرى يتحـملهـا من ترسوا عـليه ا

ليوم العمل التالي.
مع التقدير 
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بسم الله الرحمن الرحيم

تشاطر جريدة (الزمان) عائلة
الكاتب الصحفي والشاعر 
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اضي اثر احزانها بوفـاته االربعاء ا
مـرض عـضــال . تـغـمـده الـله بـواسع

رحمته واسكنه فسيح جناته.
انا لله وانا اليه راجعون 
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( (انه كان وعده مأتياً
صدق الله العظيم


