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بـينة واخملـططـات في جداول الـكمـيات (بـاللـغة العـربـيـة) ضمن الـوثيـقة الـقيـاسية واصـفات الفـنيـة والكـميـات ا وفق ا
كن احلـصول عـليـها بـعـد تقـد طلب حتـريري الى قـسم العـقود الـعامـة في احملافـظة / ـذكور انـفا والـتي  لـلمـشروع ا
الية وحدة بـيع التنادر مقابل مـبلغ قدره (١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمـسون الف دينار غيـر قابل للرد يدفع لدى قـسم الشؤون ا
ن لهم هويـة نافذة بدرجة الـتصنيف (انشـائية / ثامنة) قـاول والشركات الـعراقية  في احملافظة فعـلى الراغب من ا
ـركزية لفتح العـطاءات الطابق الثاني سـتوفية للوثـيقة القيـاسية للمشـروع انفا الى سكرتيـر اللجنة ا تقـد اعطيتهم ا
ناقصة ادناه مع وصل ذكورة ضمن شروط ا من بناية قسم العقود العامة في احملافـظة مرافق معها التأمينات االولية ا
بينة في الوثيقـة القياسية للمشروع طلـوبة وا ستمسكات االخرى ا الشراء (بأسم مقدم الـعطاء) النسخة االصليـة مع ا
ـصادف انـفا. وان اخـر موعـد لـتقـد وتسـليم االعـطـية (مـوعد الـغـلق) هو الـساعـة الـثانـية عـشر ظـهـرا يوم (االربـعاء) ا
ـثليهم ٢٠١٩/١٢/١١ وستـرفض اي عطاء مـتأخر عن موعـد الغلق وسـيتم فتح االعـطية بحـضور مقدمـي العطاءات او 

الراغب باحلضور في موعد انفا.
ناقصة/ شروط ا

بلغ قدره (٩٫٩٩٨٫٠٠٠) ائة من مبلغ الكلفة التأمينية و ١- تقد التأمينات االولية بنسـبة ال تقل عن (١ %) واحد من ا
تسعة ملـيون وتسعمائة وثمانية وتسعون الف دينـار عراقي ال غير على شكل صك مصدق معنون الى محافظة كربالء /
دة ١٢٠ الـية ( قـدسة / قسم الـشؤون ا الـية/ (امانـات) او خطاب ضـمان معـنون الى مـحافظـة كربالء ا قسم الـشؤون ا
فـوض او احد ديـر ا ) او ا نـاقصـة (وبالـعمـلة احملـليـة وباسم مـقدم الـعطـاء (بالـنسـبة لـلمـقاولـ يـوم) من تاريخ غـلق ا

قدسة. ؤسس (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا ا
صدقة وكالته النـافذة لدى كاتب العدل ومن قبل اخملول قاول نفسه او وكيله اخملـول وا ٢- يتم تقد العطـاء من قبل ا
ـقاولـة وبـعكـسه لن يتم ـفوض ومـختـوم بالـنـسبـة للـشـركات ا ديـر ا رسـميـا بكـتـاب صادر خالل شـهر ومـوقع من قـبل ا

استالم االعطية مهما 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
انعة من الهيـئة العامة للـضرائب ٢٠١٩ وشهادة تأسيس ـقاول والشركات تـقد (براءة ذمة او كتاب عـدم  ٥- على ا
ماثـلة والسيولـة النقديـة وحسب ما مذكـور في الوثيقـة القياسيـة للمشـروع انفا ) وال يوجـد افضلية الشركة واالعـمال ا

. قدمي العطاءات احمللي

قـاول) السـلفة فال يـحق له ان يطالـب باية تـعويضـات وعليـه االستمـرار بتنـفيذ ٦- في حـال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
سـتحقـاته اصوليا دون االخالل اليـة التي قدمهـا ابتداء عـند االحالـة وتستمـر مطالـبته  شـروع اعتمـادا على كفـاءته ا ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ضمون ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

لحوظات ا
شروع (٩٠) تسعون يوما. ١- مدة ا

ائة وثمانية وثالثون الف دينار عراقي. ٢- الكلفة التخمينية (٩٩٩٫٨٣٨٫٠٠٠) تسعمائة وتسعة وتسعون مليون وثما
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـقاول تـدوين االسعار في جـدول الكمـيات رقمـا وكتابـة وبشكل واضح وان يـكون خالي من ٤- عـلى جميع الـشركات وا
احلك والشطب.

شروع عـبارة عن (اكساء الشـوارع الرئيسيـة والثانوية ضـمن التصمـيم االساس لبلديـة ع التمر) وكل مـا يتطلبه ٥- ا
رفق بالعطاء. العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا

قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 
ناقشة صادف ٢٠١٩/١٢/٤ الساعة (١٠٫٠٠ صـباحا) في قسم العقود الـعامة  ؤتمر يوم (االربعـاء) ا ٧- موعد انعـقاد ا

شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا اراء ومالحظات ا
.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت

ؤهـل والراغب في احلـصول على معلـومات اضافية ارسـال االسئلة عبـر عنوان البريد ٩- بامكان مقـدمي العطاءات ا
االلكـتروني قسم العـقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة على استفـساراتكم من السـاعة 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
ـستوفـية لـلوثـيقة ن لهم هـوية نـافذة بـدرجة التـصنـيف (انشـائيـة وميكـانيـكيـة/ عاشرة) تـقد اعـطيـتهم ا والشـركات الـعراقيـة 
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 ٢٠١٩/١٢/١١ 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

ـبلغ قـدره (٣٫٨٤٠٫٠٠٠) ثالثة ـائة من مـبلـغ الكـلفة الـتأمـينـية و ١- تقـد التـأميـنات االولـية بـنسـبة ال تـقل عن (١ %) واحد من ا
الـية/ ـائة واربـعون الـف دينـار عراقي ال غـير عـلى شكل صك مـصدق مـعنـون الى محـافظـة كربالء / قـسم الشـؤون ا ملـيون وثـما
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 (١٨٠) مائة وثمانون يوما. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (٣٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة واربعة وثمانون مليون 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.

واصفـات مختـلفة وحسب اني او ايطـالي)  نشـأ (ا شروع عـبارة عن (تأهـيل جرف البـو عامر مع جتـهيز مـضخات غـربي ا ٥-  ا
اني ـاني او اسباني مع جتـهيز مضـخة حقن شب وكلـور سائل الدوز ا الكـشف مع جتهيز غـواطس مع اجهزة حقن الـكلور الدوز ا
او اسبـاني مع جتـهيـز قـواطع كونـتكـتـرات مع اوفرلـودات مع جتهـيـز مضـخة فـاكـيوم مع جتـهيـز مـضخـات متـعـددة البـشارات مع
جتـهيـز حـقن كـلـور مع جتـهيـز مـحـدك كـهربـائي سـلك نـحـاس بطـاقـات مـخـتلـفـة) وكل مـا يـتطـلـبه الـعـمل وحسـب جداول الـكـمـيات

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

ـنـاقـشة اراء ـصادف ٢٠١٩/١٢/٤ الـسـاعـة (١٠٫٠٠ صبـاحـا) في قـسم الـعقـود الـعـامة  ـؤتـمر يـوم (االربـعـاء) ا ٧- مـوعـد 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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بـينة واخملططات في جداول الكـميات (باللغة العـربـية) ضمن الوثيقة الـقياسية للمشروع واصفات الفـنية والكميات ا وفق ا
ـكن احلصول عليـها بعد تقـد طلب حتريري الى قـسم العقود العـامة في احملافظة / وحـدة بيع التنادر ـذكور انفا والتي  ا
الـية في احملـافظة فـعلى الـراغب من مقـابل مبـلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) مائـة الف دينـار غير قـابل للـرد يدفع لـدى قسم الشـؤون ا
ستوفية ن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف (انشائية وميكانيكية/ عاشرة) تقد اعطيتهم ا قاول والشركات العراقية  ا
ركزيـة لفتح العطاءات الطابق الثاني من بـناية قسم العقود العامة في للوثيقة القيـاسية للمشروع انفا الى سكـرتير اللجنة ا
ناقـصة ادناه مع وصل الشراء (بأسم مقـدم العطاء) النسخة ذكورة ضمن شروط ا احملافظة مرافق معـها التأمينات االولـية ا
بـينـة في الوثـيقـة القـيـاسيـة للـمشـروع انفـا. وان اخر مـوعد لـتقـد وتسـليم طـلوبـة وا سـتـمسـكات االخـرى ا االصـليـة مع ا
ـصادف ٢٠١٩/١٢/١١ وسترفض اي عـطاء متأخر عن االعـطية (موعـد الغلق) هو السـاعة الثانـية عشر ظهـرا يوم (االربعاء) ا

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

بـلغ قدره (٣٫٤٦٥٫٠٠٠) ائـة من مبـلغ الكـلفـة التـأميـنيـة و ١- تقـد التـأميـنات االولـية بـنسـبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
ثالثة مـليون واربـعمائة وخـمسة وسـتون الف دينـار عراقي ال غير عـلى شكل صك مصـدق معنـون الى محافـظة كربالء / قسم
ـدة ١٢٠ يوم) من الـية ( قـدسة / قـسم الشـؤون ا ـاليـة/ (امانـات) او خطـاب ضمـان معـنون الى مـحافـظة كـربالء ا الـشؤون ا
ـؤسـس ـفـوض او احد ا ديـر ا ) او ا نـاقـصـة (وبالـعـمـلة احملـلـيـة وباسم مـقـدم الـعطـاء (بـالـنسـبـة لـلمـقـاولـ تـاريخ غـلق ا

قدسة. (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
صـدقـة وكالـته الـنـافذة لـدى كـاتب العـدل ومن قـبل اخملول قـاول نـفسـه او وكيـله اخملـول وا ٢- يتم تـقـد الـعطـاء من قـبل ا
قاولـة وبعكـسه لن يتم استالم فوض ومـختوم بـالنسـبة للـشركـات ا ديـر ا رسمـيا بكـتاب صادر خالل شـهر وموقع من قـبل ا

االعطية مهما 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
ـانعـة من الـهـيئـة العـامـة للـضـرائب ٢٠١٩ وشهـادة تـأسيس قـاولـ والشـركـات تقـد (بـراءة ذمة او كـتـاب عدم  ٥- عـلى ا
قدمي ماثلة والسيولة النقديـة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية لـلمشروع انفا ) وال يوجد افضلية  الشركـة واالعمال ا

. العطاءات احمللي
شروع قاول) السلفة فال يحق له ان يطالب باية تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ ا ٦- في حال تأخر الصرف وعدم منح (ا

ضـمون سـتحـقـاته اصولـيـا دون االخالل  الـية الـتي قـدمهـا ابـتداء عـند االحـالـة وتسـتمـر مـطالـبـته  اعتـمـادا على كـفـاءته ا
دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ا

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

شروع (١٢٠) مائة وعشرون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٣٤٦٫٤٦٠٫٠٠٠) ثالثمائة وستة واربعون مليون واربعمائة وستون الف دينار عراقي.

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
قاولـ تدوين االسعـار في جدول الكمـيات رقما وكـتابة وبشـكل واضح وان يكون خالي من احلك ٤- عـلى جميع الشـركات وا

والشطب.
شـروع عبـارة عن (جتـهـيز انـبـوب دكتـايل قـطر ٤٠٠ مـلم بـعدد ٣٠٠ مع تـقـاسيم وصـمـامات تـفـريغ وخراطـيم اطـفاء مع ٥-  ا
اعـمال تـنـفيـذ االنبـوب دكـتايل وبـناء مـنـهوالت كـونكـريـتيـة لالقفـال عـدد ٦ وجتهـيـز انبـوب بالستك قـطـر ٢٢٥ ملم بـعدد ١٦٧
لـحقات واعمال تـنفيذ االنبـوب مع بناء منهـوالت كونكريتـية لالقفال) وكل ما وانـبوب ١١٠ ملم بالستك بعـدد ٦٠ مع جتهيز ا

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 ـصادف ٢٠١٩/١٢/٤ الساعـة (١٠٫٠٠ صباحا) في قسم الـعقود العامـة  ؤتـمر يوم (االربعاء) ا ٧- موعـد 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
ؤهـلـ والراغـبـ في احلصـول عـلى معـلـومات اضـافـية ارسـال االسـئلـة عـبر عـنـوان البـريد ٩- بامـكان مـقـدمي الـعطـاءات ا
االلـكـتروني قـسم الـعـقـود الـعـامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابـة على 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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