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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 (١٥٠٫٠٠٠) مـائة الـف دينـار غـير قـابل لـلرد يـدفع لـدى قسم الـشـؤون ا
ستوفية للوثيقة القياسية للمشروع ن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف (انشائية / ثامنة) تقد اعطيتهم ا والشركات العراقية 
ـركزية لفتح العطـاءات الطابق الثاني من بنـاية قسم العقود العـامة في احملافظة مرافق معـها التأمينات انفا الى سكرتـير اللجنة ا
سـتمـسكـات االخرى ـناقـصة ادنـاه مع وصل الشـراء (بـأسم مقـدم العـطاء) الـنـسخـة االصلـية مـع ا ذكـورة ضمن شـروط ا االولـيـة ا
بيـنة في الوثيـقة القـياسيـة للمشـروع انفا. وان اخـر موعد لتـقد وتسـليم االعطـية (موعد الـغلق) هو الـساعة الـثانية ـطلوبـة وا ا
صـادف ٢٠١٩/١٢/٣ وسترفض اي عطاء متأخر عن مـوعد الغلق وسيتم فتح االعـطية بحضور مقدمي عشـر ظهرا يوم (الثالثاء ) ا

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

بـلغ قدره (١٠٫٤٥٠٫٠٠٠) عشرة ائـة من مبلغ الكـلفة الـتأمينـية و ١- تقد التـأمينـات االولية بنـسبة ال تـقل عن (١ %) واحد من ا
ـالية/ مـليون واربـعمـائة وخمـسون الف ديـنار عراقي ال غـير عـلى شكل صك مـصدق معـنون الى مـحافظـة كربالء / قـسم 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 (٤٢٠) اربعمائة وعشرون يوما. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (١٫٠٤٥٫٠٢٢٫٠٠٠) واحد مليار وخمسة واربعون مليون واثنان وعشرون 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.

شروع عبـارة عن (اعمال احلفريـات الترابية والـدفن باحلصى واالسس الكونكـريتية واعمـال البناء بالـطابوق وصب السقوف ٥- ا
واجلـسور الكونـكريتيـة واعمال التـسطيح واالنهـاءات باجلص واللبخ بـاالسمنت والتـطبيق الكـاشي لالرضيات واالعمـال الصحية

رفق بالعطاء. 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 

ـناقـشة اراء ـصادف ٢٠١٩/١١/٢٦ الـسـاعة (١٠٫٠٠ صـبـاحا) في قـسم الـعقـود الـعامـة  ـؤتمـر يـوم (الثالثـاء) ا ٧- موعـد انـعقـاد 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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ذور انفا والتي بينة في جـداول الكميات (بالـلغة العربيـة) ضمن الوثبقة الـقياسية للـمشروع ا واصفـات الفنية والكـميات ا وفق ا
ـكن احلـصـول عـليـهـا بـعـد تـقد طـلب حتـريـري الى قـسم الـعقـود الـعـامـة  في احملـافظـة / وحـدة بـيع الـتنـادر مـقـابل مـبـلغ قدره
ن لـهم هـوية نـافـذة بـدرجة ـقـاول والـشـركـات العـراقـيـة  (٢٠٠٫٠٠٠)  مـائتـان  الف ديـنـار غـير قـابل لـلـرد  فـعلـى الراغـبـ من ا
ارسـة اعمـال التـجارة مـثبت ضـمن اوراق تأسـيس الشـركة تـقد الـتصـنيف  (انـشائـية/ سـادسة) من الـشركـات التي لـديهـا حق 
ـركزية لـفتح العـطاءات الطابـق الثاني من بـناية قسم سـتوفيـة للوثـيقة الـقياسـية للمـشروع انفـا الى سكرتـير اللـجنة ا اعطيـتهم ا
ـناقـصة ادنـاه مع وصل الشـراء (بأسم مـقدم ذكـورة ضـمن شروط ا الـعقـود العـامة فـي احملافـظة مـرافق معـها الـتأمـينـات االوليـة ا
ـبينة في الـوثيقـة القياسـية للـمشروع انفـا. وان اخر موعـد لتقد طـلوبة وا سـتمسـكات االخرى ا الـعطاء) النـسخة االصـلية مع ا
صادف ٣/ ١٢/ ٢٠١٩ وسـترفض اي عطـاء متأخر وتسليم االعـطية (مـوعد الغلـق) هو الساعـة الثانـية عشر ظـهرا يوم (الـثالثاء) ا

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

بـلغ قدره ذكـورة في ادنـاه و ـائة من مـبـلغ الكـلـفة الـتخـمـينـيـة ا ١- تـقـد التـأميـنـات االوليـة بـنسـبـة ال تقل عن (١%) واحـد من ا
(١٧٫٨٣٧٫٠٠٠) سبعة عشر ملـيون وثمنمائة وسـبعة وثالثون الف دينار عـراقي ال غير على شكل صك مصدق مـعنون الى محافظة
دة ١٢٠ يوم) الية ( قدسة / قسم الشؤون ا الية/ (امانات) او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء ا كربالء / قسم الشؤون ا
ؤسس (بالنسبة فوض او احـد ا دير ا ) او ا ناقصة (وبالعـملة احمللية وباسم مقـدم العطاء (بالنسبة لـلمقاول من تاريخ غلق ا

قدسة. للشركات 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) يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـشروع ـقاول) الـسلـفة فال يـحق له ان يطـالب بـاية تـعويـضات وعـليه االسـتمـرار بتـنفـيذ ا ٥- 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. ٦- ال يتم منح ا

لحوظات ا
شروع (٤٨٠) اربعمائة وثمانون يوما. ١- مدة ا

٢- الكـلفة التخمينيـة (١٫٧٨٣٫٦٤٥٫٠٠٠) واحد مليار وسبعمائـة وثالثة وثمانون  مليون وستـمائة وخمسة واربعون الف دينار ال
غير.

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.
شروع عـبارة عن ( اعمال احلـفريات التـرابية والدفن باحلـصى اخلابط واالسس الكونـكريتية واعـمال البنـاء بالطابوق وصب ٥- ا
السقوف واجلسور الـكونكريتيـة واعمال التسطيح واالنـهاءات باجلص واللبخ باالسـمنت والتطبيق بـالكاشي لالرضيات واالعمال

رفق بالعطاء. 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 

ـناقـشة اراء صـادف ٢٦/ ١١ / ٢٠١٩ السـاعة (١٠٫٠٠صـباحـا) في قسم الـعقـود العـامة  ـؤتمـر يوم (الـثالثـاء ) ا ٧-موعـد انعـقاد 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
لقسم العـقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة على استفـساراتكم من الساعـة الثامنة صـباحا 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 بينة في جداول الكميات (باللغة العربية) ضمن الوثبقة القياسية للمشروع ا واصفات الفنية والكميات ا وفق ا
كن احلصول عليها بعد تقد طلب حتريري الى قسم العقود العامة  في احملافظة / وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ والتي 
ن لهم هوية قاول والـشركات العراقـية  قدره (١٥٠٫٠٠٠) مـائة وخمسون الف ديـنار غير قابل لـلرد  فعلى الراغـب من ا
ارسة اعمال الـتجارة مثبت ضمن اوراق تأسيس نافذة بدرجة الـتصنيف (انشائية/ ثـامنة) من الشركات التي لـديها حق 
ـركزية لـفتح العـطاءات الطابق سـتوفية لـلوثيـقة القـياسيـة للمـشروع انفـا الى سكرتـير اللـجنة ا الشـركة تقـد اعطيـتهم ا
ـناقصة ادناه مع ـذكورة ضمن شروط ا الثاني من بنـاية قسم العـقود العامة في احملـافظة مرافق مـعها التأمـينات االولية ا
ـبـينـة في الـوثيـقة الـقـياسـية ـطلـوبة وا سـتـمسـكات االخـرى ا وصل الـشـراء (بأسم مـقـدم العـطاء) الـنـسخـة االصلـيـة مع ا
ـوعد لـتقـد وتـسلـيم االعـطيـة (مـوعد الـغـلق) هو الـسـاعة الـثـانيـة عـشر ظـهرا يـوم (اخلـميس) لـلـمشـروع انـفا. وان اخـر ا
ـصادف ٥/ ١٢/ ٢٠١٩ وسـترفض اي عـطاء مـتـأخر عن مـوعد الـغلق وسـيـتم فتح االعـطيـة بحـضـور مقـدمي العـطاءات او ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا.
ناقصة/ شروط ا

بلغ قدره ذكورة في ادناه و ائة من مبلغ الكلفة التخمينية ا ١- تقد التأمينات االولية بنسبة ال تقل عن (١%) واحد من ا
(١٠٫١٠٥٫٠٠٠) عشرة مليون ومائـة وخمسة الف دينار عراقي ال غـيرها على شكل صك مصدق مـعنون الى محافظة كربالء
دة ١٢٠ الـية ( قـدسة / قـسم الشـؤون ا الـية/ (امـانات) او خـطاب ضـمان مـعنون الى مـحافـظة كـربالء ا / قـسم الشـؤون ا
ـفـوض او احد ـدير ا ) او ا نـاقـصـة (وبالـعـمـلة احملـلـيـة وباسـم مقـدم الـعـطاء (بـالـنـسبـة لـلـمقـاولـ يـوم) من تـاريخ غـلق ا

قدسة. ؤسس (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا ا
صـدقة وكـالته النـافذة لـدى كاتب العـدل ومن قبل اخملول ـقاول نفـسه او وكيـله اخملول وا ٢- يتم تقـد العـطاء من قبل ا
قاولـة وبعكسه لن يتم استالم فوض ومختوم بـالنسبة لـلشركات ا ديـر ا رسمـيا بكتاب صادر خـالل شهر وموقع من قبل 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
ـقاول) الـسـلفـة فال يـحق له ان يطـالب بـاية تـعـويضـات وعـليه االسـتـمرار بـتـنفـيذ ٥- فـي حال تـأخر الـصـرف وعدم مـنح (ا
سـتـحقـاته اصولـيا دون االخالل ـاليـة التي قـدمهـا ابـتداء عـند االحـالة وتـسـتمـر مطـالبـته  ـشـروع اعتـمادا عـلى كفـاءته ا ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ضمون ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٦- ال يتم منح ا

لحوظات ا
شروع (٤٢٠) اربعمائة وعشرون يوما. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (١٫٠١٠٫٤٦٦٫٠٠٠) واحد مليار وعشرة مليون واربعمائة وستة وستون الف دينار.
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

قاول تدوين االسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خالي من احلك ٤- على جميع الشركات وا
والشطب.

ـشروع عبارة عن (اعـمال احلفريات الـترابية والدفن بـاحلصى اخلابط واالسس الكـونكريتيـة واعمال البنـاء بالطابوق ٥- ا
وصب الـسـقوف واجلـسـور الكـونـكريـتـيـة واعمـال الـتسـطـيح واالنهـاءات بـاجلص والـلبخ بـاالسـمنـت والتـطـبيق بـالـكاشي
لالرضـيات واالعـمال الـصحـية والـكهـربائيـة واعمـال التـأثيث) وكل مـا يتـطلـبه العـمل وحسب جـداول الكـميـات والتـفاصيل

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

ناقشة صادف ٢٨/ ١١ / ٢٠١٩الساعة (١٠٫٠٠ صباحا) في قسم العقود العامة  ـؤتمر يوم (اخلميس) ا ٧- موعد انعقاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا اراء ومالحظات ا

.(/http://www.karbala.gov.iq)  -:٨- موقع احملافظة على االنترنت
ؤهـل والـراغبـ في احلصـول على مـعلـومات اضافـية ارسـال االسئـلة عـبر عـنوان الـبريد ٩- بـامكـان مقدمـي العطـاءات ا
االلكـتروني لـقسم العـقود الـعامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لـالجابة عـلى استـفسـاراتكم من الـساعـة الثـامنة

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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