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نشـر في جريدة الـزمان بالـعدد ٦٥٠٢ تاريخ ٢٠١٩/١١/١٠
ــزايـدة الــعــلـنــيــة لـتــأجــيـر حـيـث ورد سـهــوا في تــاريخ ا
مــكــتــــــب اســتـنــســاخ كـلــيــة الــزراعـة يــــــــــوم االربــعـــاء
ـصـــــــــادف ٢٠١٩/١٢/٦ خطـأ والـصـحــــــيح هــــــــــــــو ا

يوم ٢٠١٩/١٢/٤  لذا اقتضى التنويه.

 WOÐuM'« XML « q UF  ÊËRý WO½ËUF  ØWO «dF « XML K  W UF « W dA «

©v Ëô«® …dLK  ÊöŽ«

©≤∞±πØ±≤® r — WB UM

©d²  ≥∂[∞∞∞[∞∞∞® WOLJÐ W uJ « XMLÝ qLF  v « ·dýô« n−M « vHB  s  œuÝô« jHM « m¹dHðË qI½Ë qOL%

تـعلـن الشـركة الـعـامة لـلسـمـنت العـراقيـة/ مـعاونـية شـؤون مـعامل الـسمـنت اجلـنوبـية/
ـنـاقــصـة أعاله فـعـلى الـراغـبـ ـعـادن عن اعالن ا احـدى تـشـكـيالت وزارة الـصـنــاعـة وا

ـناقـصة احلضـور الى مقـر معـاونيـة شؤون مـعامل الـسمـنت اجلنـوبية/ باالشـتراك في ا
قـسم التـجاريـة الكائن في مـحافـظة الـنجف االشرف قـضاء الـكوفة لـغرض احلـصول على
نسـخة من الـشروط الـفنـية والـقانـونيـة لقـاء مبـلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) مـائة الف ديـنار غـير
قابلة للرد . . وتقد عطاءاتهم في غالف احـدهما جتاري (السعر) واألخر فني متضمنا
الـتـأميـنـات األولـية الـبـالغـة (١٫٤١١٫٢٠٠) مـلـيون واربـعـمائـة واحـد عـشر الف ومـائـتان
ـوجب صـك مـصــدق صـادر من مــصـرف حــكــومي او خـطــاب ضـمــان قـابل ديــنـار فــقط 
صارف التالية: (الرشيد الزراعي التعاوني العقاري التجاري للتجديد صادر من احد ا
ـنـصور الـعـراقي االسـتـثـمـار الـعـراقي األهـلي الـعراقي الـرافـدين اخلـلـيج الـتـجـاري ا
لالستـثمـار التنـميـة الدولي لالسـتثـمار والـتمويـل العراقي لـلتـجارة الـصنـاعي بغداد
وصل الشـرق األوسط الـعراقي لالسـتـثمـار االئـتمـان العـراقي بـابل سومـر الـتجـاري ا
لـلتـمويل واالستـثمار اشـور الدولي لالسـتثمـا عبر الـعراق اإلقـليم التـجاري لالستـثمار
والتمويل أربيل ,الهدى ,مصرف النهرين االسالمي ,ايالف االسالمي ,العراقي االسالمي
لالستثمار والتنمية ,الوطني االسالمي ,كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية ,التعاون
االسالمي االستثمار ,جيهـان لالستثمار والـتمويل االسالمي العـالم االسالمي لالستثمار
ـتـحــدة االسالمي لالسـتـثــمـار والـتـمـويل ,نـور الـعـراق االسالمي والـتـمـويل ,الـعــربـيـة ا
لالسـتـثـمـار والـتـمويل ,زين الـعـراق االسالمي لالسـتـثـمـار والـتـمويل ,الدولي االسالمي,
الندى االسالمي لالستثمار والتمويل ,القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل ,القابض
االسالمي لـلـتـمويل واالسـتـثـمار ,الـثـقة الـدولي االسالمي ,الـراجح االسالمي لالسـتـثـمار
والتمويل ,اجلنوب االسالمي لالستثمـار والتمويل) ويقدم خطـاب الضمان بكتاب رسمي
ـصــرف يــتـضــمن مـعــلـومــات اخلـطــاب ومن خالل فــروعـهــا في احملـافــظـات صــادر من ا
(بغـــــــداد بابل كربالء النـجف الديوانـية واسط ميسـان ذي قار السمـاوة البصرة)
حصرا عـلما ان اخر موعـد لتقد العطـاءات سيكون خالل الدوام الـرسمي ليوم (االحــد)

صـــادف (٢٠١٩/١٢/١٥) الـساعة الثانـية عشر ظهـرا وسوف يتم عقد مـؤتمر في معمل ا
صـادف (٢٠١٩/١٢/٨) يتم فـيه اإلجابـة علـى االستـفسارات سـمنت الـكوفـة يوم (االحـد) ا
الـفـنيـة والـتجـاريـة وايـة استـفـسارات أخـرى من مـقـدمي العـطـاءات عـلى ان يكـون تـقد
الـعطـاءات في مـقر مـعـاونيـة شؤون مـعـامل السـمـنت اجلنـوبيـة/ قـسم التـجـارية حـصرا
ـنــاقـصـة أجـور اإلعالن ولـلـرد واالسـتـفـسـار يـكـون من خالل ويـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا

موقعنا على شبكة االنترنت وهو:
 ((www.southern-cement.comمع التقدير

ولة من موارد شركتنا الذاتية (التمويل الذاتي). ناقصة  - ا
- الـكـلفـة الـتـخمـيـنـية االجـمـاليـة (١٤١٫١٢٠٫٠٠٠) مـائـة وواحد واربـعـون مـليـون ومـائة

وعشرين  الف دينار فقط
- نفاذية العطاء ثالثة اشهر.

طلوبة ستمسكات ا ا
١- هوية احتاد ناقل نافذة.

٢- هوية غرفة التجارة او احتاد رجال االعمال العراقي (الهوية البالستيكية) نافذة.
٣- كتاب انتساب لدى احد فروع الهيئة العامة للضرائب نافذة.

٤- تزويدنا بالرقم الضريبي للمقاول .
مالحظة

طلوبة. ١- يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط ا
٢- يهمل أي حتفظ ان وجد.

٣- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٤- يكون التقد للمناقصة بالدينار العراقي حصرا.

٥- تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض.
٦- في حالة كون يوم الغلق عطلة رسمية فيكون استالم العروض في اليوم الذي يليه.
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