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فـقـدت مـني الـهـويـة الـصـادرة
من مديـرية اجلنـسية الـعامة/

مديرية االقامة بأســـــم
MARYNA POZDNIAKOVA 
ن يــعــثــر عــلــيــهــا الــرجــاء 

صدرها. تسليمها 

ÊöŽ√
ـدعي (جـبـار كـفـان حـسن) طـلـبـاً يـروم فـيه تـبديل قـدم ا
(الـــلــقب) مـن (الــســويـــدي) الى (الــشـــمــري) فـــمن لــديه
ديـرية خالل مدة أعـتراض عـلى الدعوى مـراجعـة هذه ا
اقــصـاهـا (خــمـســة عـشـر يــوم) وبـعـكــسه سـوف يــنـظـر
ــادة (٢٢) ثــانــيــا من قــانــون بــالــدعــوى وفـق احــكــام ا

البطاقة الوطنية رقم(٣) لسنة ٢٠١٦ .
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عادن وزارة الصناعة وا
الشركة العامة لالنظمة االلكترونية
الشركة العامة للمنظومات/ سابقا
علومات/ سابقا الشركة العامة لنظم ا
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ـتخـصصـة العـراقيـة والعـربية عـادن كافـة الشـركات ا تدعـو (الشـركة الـعامـة لالنظـمة االلـكتـرونيـة) احدى تـشكـيالت وزارة الصـناعـة وا
واالجـنبـية الـى تقـد عطـاءات مـغلـقـة من مقـدمي عـطاءات ذوي اهـلـية ومـؤهـل لـتـنفـيـذ مشـروع جتهـيـز مواد احـتـياطـيـة للـمـنظـومات
ناشئ (امريكا  –اليابان  –اوربا الغربية  –كندا  –كوريا اجلنوبية  –تركيا  –االمارات العربية دة سنة واحدة (اعادة 1) من ا ساعدة  ا
قـصود منـها هي مصانع غـربية او امريـكية او يـابانية مـصانعهـا في تركيا او ناشئ من تركـيا واالمارات ا تحدة ) –مع مالحظـة ان ا ا

االمارات) وبكلفة تخمينية مقدارها  150000دوالر امريكي) مائة وخمسون الف دوالر امريكي.    
- مدة التجهيز ( 90يوم من تاريخ توقيع العقد)

1- سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة والصادرة
. ناقص من وزارة التخطيط رقم ( (2لعام  2014والقوان النافذة ومفتوح جلميع ا

ـكن لـلـمنـاقـصـ ذوي االهلـيـة الـراغبـ ان يـحـصلـوا عـلى مـعلـومـات اضـافيـة من (الـشـركـة العـامـة لالنـظمـة االلـكـترونـيـة/ الـقسم  -2
ناقصات والعقود) في العنوان ادناه وذلك خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا الى  2:00ظهرا. التجاري/ شعبة ا

شتري) ما يلي: تطلبات ا 3- تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة 
أ  –تقـد احلـسابـات اخلـتامـية لـلـسنـتـ االخيـرت كـحـد ادنى مصـادق عـليـها مـن محـاسب قانـوني وتـكون بـالـلغـة الـعربـية بـالـنسـبة
واعـيد االجناز والتسليم الـية للبائع خالل السنـة والقدرة على االلتزام  لـلشركات االجنبيـة مع ذكر العملة وتوضـيح حجم االلتزامات ا

وتعتبر معيارا للتأهيل.
انـعة من الـهـيئـة العـامة لـلضـرائب معـنون الى الـشركـة العـامـة لالنظـمة االلـكتـرونيـة حصـرا بالـنسـبة لـلشـركات ب- تـقد كـتاب عـدم 

العراقية وفروع الشركات العربية واالجنبية في العراق.
ماثلة مؤيدة من اجلهات التعاقدية. ت- تقد قائمة باالعمال ا

ـقدمـة لعـطاءاتـها بـتقـد شهادة ـعلـنة وبـكافـة شروطـها وان تـتعـهد الشـركات ا ـواصفـات الفـنية ا ث- تقـد تعـهد بـااللتـزام الكـامل با
نشأ وقبل دخول عتمدة في بلد ا نشأ االصـلية مصدقة من اجلهات العراقية ا فاحص ثالث معتمد لدى وزارة وزارة التخطيط وشهادة ا

البضاعة الى العراق.
سؤول مصدق من الي لها واسم اخملول ا ا فيها شهادة وعقد التسجيل والنظام الداخلي والوضع ا ج- تقد وثائق تأسيس الشركة 

ها. السفارة العراقية بالنسبة للشركات العربية واالجنبية وتستبعد العطاءات حتى لو كانت اوطأ االسعار في حالة عدم تقد
نـاشئ امريـكا  –اليـابان  –اوربا الـغربـية  –كندا  –كـوريا اجلـنوبـية  –تركـيا  –االمارات الـعربـية طـلوبـة من ا ـواد ا ح- يكـون منـشأ ا
قـصود منـها هي مصانع غـربية او امريـكية او يـابانية مـصانعهـا في تركيا او ناشئ من تركـيا واالمارات ا تحدة ) –مع مالحظـة ان ا ا

االمارات).
قاول االجانب هنة صادرة من جهات مختصة بالنسبة للشركات االجنبية وا ارسة ا خ- اجازة 

د- ان تكون الشركة غير مدرجة في القائمة السوداء
نـاقصـ الراغـب في الـعنـوان ادناه ودفع رسم غـير مـسترد ـكن شراء مـجمـوعة وثـائق العـطاء الـكامـلة بـاللـغة الـعربـية من قـبل ا  -4

صادف .4/2/2019 مقداره ( 100000دينار عراقي) (مائة الف دينار عراقي) اعتبارا من يوم االثن ا
ـصادف  19/2/2019السـاعة  12:00ظهـرا الـعطـاءات االلـكرونـيـة (ال يسـمح بـها) 5- يجـب تسـليـم العـطاءات فـي او قبل يـوم الـثالثاء ا
ناقص الذين اختاروا احلضور شخصيا في لعنوان ثل عن ا تأخرة سيتم رفضها سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود  العطاءات ا

التالي:
دينة بغداد الوقت: الساعة  12:00ظهرا حسب التوقيت احمللي 

صادف 19/2/2019 التاريخ: يوم الثالثاء ا
العنوان (بغداد- حي الوحدة- محلة 906- زقاق 47- مبنى 30- مجاور اجلامعة التكنولوجية/ قاعة االجتماعات).

6- يتم تـسلـيم العـطاءات الى الـعنـوان االتي (بغـداد- حي الـوحدة- مـحلة 906- زقاق 47- مبنى 30- مـجاور اجلـامعـة التـكنـولوجـية/
تأخـرة سوف ترفض وسـيتم فتح العـطاءات بحـضور مقدمي ـوعد احملدد (قـبل الساعة  12:00ظـهرا) العـطاءات ا القـسم التجاري) في ا
ثـليهم الـراغب باحلـضور في العنـوان االتي ((بغداد- حي الوحـدة- محلة 906- زقاق 47- مبنى 30- مجاور اجلـامعة الـعطاءات او 
وافق  19/2/2019على ان يتـضمن العطاء تـأمينات اولية التكـنولوجيـة/ قاعة االجتمـاعات) في الساعة  12:00ظهرا من يـوم الثالثاء ا
وجب كفالة مصرفية صادرة من مصرف عراقي معتمد مقدارها  2250دوالر امريكي (فقط الفان ومئتان وخمسون االف دوالر امريـكي) 
تـحد لالستـثمـار او اي مصرف صـرف ا ركـزي العـراقي باصـدار خطابـات الضـمان (ما عـدا مصـرف االحتاد العـراقي وا من قبل الـبنك ا

دة ( 28يوما) من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء. ناقصة ونافذة  تظهر عليه مالحظة خالل فترة االعالن) ومثبت عليه اسم ورقم ا
ناقصة. 7- مدة نفاذية العطاء ( (90يوم من تاريخ غلق ا

عادلة االتية:- 8- الغرامات التأخيرية:- حتسب الغرامات التأخيرية بنسبة  %10من مبلغ العقد وحسب ا
مبلغ العقد/ مدة العقد (بااليام)  =(%10) *الغرامة التأخيرية لليوم الواحد

9- الشحن اجلزئي غير مسموح به.
ناقصة اجور النشر واالعالن. 10- يتحمل من ترسو عليه ا

ناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة. 11- اذا صادف يوم غلق ا
صلحة العامة فاضـلة وحسب مقتضيـات ا ناقصـة في اي مرحلة من مراحلهـا وقبل االحالة وعدم اجراء ا 12- للـدائرة احلق في الغاء ا

طالبة باي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا وال يحق للمشترك في ا
وافق .12/2/2019 شارك هو يوم الثالثاء ا ؤتمر اخلاص باالجابة على استفسارات ا 13- يكون يوم انعقاد ا

14- تـكـون االسعـار نهـائيـة وغـير قـابلـة للـتـفاوض وبـالدوالر االمـريكي  cipواصل مـوقع العـمل محـطة الـشـهيـد عبـد العـباس/ بـغداد –
احلرية.

شار الـيه اعاله: بغداد- حي الوحدة- محلة 906- زقاق 47- مبنى 30- مجاور اجلامعة التكـنولوجية/ القسم التجاري) 15- العنوان ا
dgoffice@gces-iq.com  :البريد االلكتروني
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