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الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6196-6197 السبت-االحد 10 من ربيع االول 1440 هـ 17-18 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018م
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ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم للعمل ١- يسر (وزارة النفط - دار الضيافة دعوة مقدمي العطاءات ا
اخلاص (اعادة تأهيل دار الضـيافة/ وزارة النفط) وبـكلفة تخميـنية تبلغ (٦١٥٫٦١٥٫٠٠٠) سـتمائة وخمسة

عشر مليون وستمائة وخمسة عشر الف دينار.
ؤهل والراغب في احلصول على مـعلومات إضافية مراجعة (وزارة النفط  –دار ٢- على مقدمي العـطاء ا
الضـيافة  –الكـرادة حي الوحدة  –شارع ٥٢م/ ٩٠٤ز/ ٧٤ د/ ١٣ (من الـساعة ٨ صبـاحا الى الـساعـة ٢بعد

قدمي العطاءات. الظهر) وكما موضحة بالتعليمات 
ـقدمي ـطلـوبـة مثـبـتة بـ (الـقسـم الثـالث) وال تـخضع الـعـطاءات العـطـاء االفضـليـة  ٣- متـطـلبـات الـتأهـيل ا

. العطاء احمللي
هـتـم شـراء وثـائق العـطـاء بالـلـغة (الـعربـيـة) بعـد تـقد طـلب حتـريري الى ٤- بـإمـكان مـقـدمي العـطـاء ا
ـبلغ (٢٥٠٫٠٠٠) مـائـتان ـقدمي الـعـطـاء وبعـد دفع قـيمـة الـبـيع للـوثـائق  العـنـوان احملـدد في التـعـليـمـات 

وخمسون الف دينار.
٥-  يتم تسـليم العـطاءات الى العـنوان التـالي (وزارة النفط  –دار الـضيافة  –الـكرادة حي الوحدة  –شارع
ــوعـد احملـدد (قـبل الــسـاعـة الـواحـدة مـن تـاريخ الـغـلق في ٢ / ١٢ / ٢٠١٨ ) ٥٢م/ ٩٠٤ز/ ٧٤ د/ ١٣  (في ا
تأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور التقد بالبريد االلكتروني (غير مسمـوح). العطاءات ا
ثليهم الـراغب باحلضور في العـنوان التالي (وزارة النفط  –شركة مصافي الوسط مقدمي العـطاءات او 
 –قاعـة جلنـة فتح الـعطـاءات) في الزمـان والتـاريخ (السـاعة الـعاشـرة من اليـوم الذي يـلي تاريخ الـغلق) كل
بلغ (٦٫٥٠٠٫٠٠٠) ستة الـعطاءات يجب ان تتضمن ضمـان للعطاء (خطاب ضمـان بنكي او صك مصدق) و
دة ال تـقـل عن (١٢٠يـومـا) ويـقـدم بـاسم الـشـركـة او مـديـرها ماليـ وخـمـسـمـائـة الف ديـنـار ويـكـون تـافـذا 

وجب عقد مشاركة. ساهم في الشركة او الشركات  فوض او احد ا ا
٦- يـتم تـقـد العـروض وفـقـا للـوثـائق الـقـياسـيـة وفي حـال عـدم التـزام مـقـدم العـطـاء في تـطـبيق الـوثـيـقة

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:- ٧-جلب الوثائق ا

وجب وكالة مصدقة من كاتب عدل أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ 
قدم العطاء او من ينوب عنه دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا

٨- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.
٩-تـصادر التأمينـات االولية للشـركات في حالة عدم االستـجابة للمراسالت اثـناء الدراسة الفنـية والتجارية

للطلبيات.
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رقم ٦٢٢٢٣٦ في ٢٠١٥/٥/٢٦ الـصادر من بلديـة النصر/ مـحافظة ذي فـقد الوصل ا
صدرها. ن يعثر عليها تسليمها  قار باسم (محسن عطية جبر) الرجاء 
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ـنـفذ عـليه نشـر في جريـدة الـزمان الـعدد ٦١٩٥ في ٢٠١٨/١١/١٥ اعالن الى ا
محمد عبد الـزهرة يوسف في فقـرة اوصاف احملرر قرار محكـمة بداءة الشعب
بــالــعـــدد ٧٦ / ب / ٢٠١١ خــطـأ والــصــحــيـح بــالــعــدد ٧٦٥ / ب / ٢٠١١ لـذا

اقتضى التنويه.


