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نـاقصـة احلضور الى مـقر الشـركة الكـائن في منـطقة الـشعبـية / محـافظـة البصـرة للحـصول على فعـلى الراغبـ باالشتـراك با
ـبلغ غير قـابلة للـرد علماً بـأن تاريخ الغلق الـساعة الثـانية عشـــــــــر ظهر ليوم ؤشر ازائها وا بـلغ ا ناقـصة وحسب ا شروط ا
26 /5 / 2019 وفي حالة مصـادفة يوم الغـلق عطلـة رسمية يـستمر االعالن الى مـا بعد الـعطلة ويـعتبر الـيوم الذي يلي الـعطلة

درجة ادناه :  ناقصة وفقاً للشروط ا آخر يوم لغلق ا
1- تقـد كافة مـستـمسكـات الشـركة ( شهـادة تأسيس  –عقـد تأسـيس الشركـة مع محـضر االجتـماع االول الـتأسيـسي واالعمال
ـستـمسـكات ـاليـة للـشـركة) مـصادقـة من قـبل اجلهـات اخملتـصـة ذات العالقـة وفي حـالة عـدم توفـر أي من ا ـماثـلة والـكـفاءة ا ا

ذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك.  ا
قاولة بقانـون التقاعد والضمان االجتماعي تعـاقدة مع الشركات ا 2- شمـول العمال العراقي العامـل لدى الشركات األمنية ا

ترتبة عن عدم التطبيق .  والزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية ا
قدم بالدوالر 3- حتديـد مدة نفاذيـة العطاء بـفترة التقل عن  (120) يوماً من تاريخ الـغلق على ان يكـون مبلغ العـطاء التجـاري ا

بلغ االجمالي للعطاء رقماً وكتابة. االمريكي او اليورو او الدينار العراقي وا
علنة. قدمة من الشركات بالنسبة للطلبيات الكيمياوية ا 4- تقد بطاقة السالمة الكيمياوية  (MSDS) مع العروض الفنية ا
4- تـقـد تـأميـنـات اولـيـة (صك مـصـدق او خـطـاب ضمـان او سـفـتـجـة) والمـر شركـتـنـا ويـتـضـمن االشـارة فـيهـا الى رقم واسم
ركزي ـناقصة عـلى ان ال تقل مدة نـفاذيته عن (28) يوماً مـن تاريخ نفاذ الـعطاء عن طـريق مصرف عـراقي معتـمد لدى الـبنك ا ا

بلغ قدره بقيمة  (13,400) ثالثة عشر الف واربعمائة دوالر امريكي فقط. العراقي و
5- مبلغ التخم للمناقصة كما مؤشر إزائها اعاله .

WWW.SRC.GOV.IQ  -: كنكم زيارة موقع الشركة 6- لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط االخرى 
contracts@src.gov.iq -: كنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي 7- لالستفسار عن اي معلومات 

8- يكون مكـان ايداع العطاءات التـجارية والفنيـة لدى جلنة استالم وفـتح العطاءات اخلارجيـة في مقر الشركة وبـظروف مغلقة
ومختومة.

تطـلبات ـاليـة : على مقـدم العـطاء ان يقـدم أدلة مـوثقة تـثبت قـدرته على القـيام بـا طـلووبـة: أ) القدرة ا 9- متـطلـبات التـاهيل ا
اآلتيـة: احلسابـات اخلتامـية معـدل ربح آلخر سنـت متتـالية مـصادقة ومـدققة من قـبل محاسـب قانوني مـعتمد. 2- معدل ايراد
سـنـوي يـعادل (335,000) ثالثـمـائـة وخـمـسـة وثالثـون الف دوالر امـريكـي فقط. 3- سـيـولة نـقـديـة تـعادل ( 335,000) ثالثـمـائة
اثـلة في جتهيز وخمسة وثـالثون الف دوالر امريكي فقط. (ب) اخلـبرة والقدرة الفـنية: ان يقدم دلـيالً موثقا يثـبت لديه اعمال 

صمامات سيطرة تستخدم في وحدات نيكاتا.
ناقصة اجور النشر واالعالن. 10- يتحمل من ترسو عليه ا

ذكورة في الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. واصفات ا 11- يجب على مقدم العطاء االلتزام بكافة الشروط وا
واصفات مذكورة في الوثيقة القياسية. 12- كافة الشروط وا
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W¹u¼ Ê«bI
œ«Ëœ ÊU½bŽ 5© الصادرة Š® فقدت هوية الطالب باسم
من جـامـعة دجـلـة االهـلـيـة قسـم هنـدسـة بـنـاء وانـشاءات
صدرها ن يـعثر عليها تسليمها  مرحلة رابعة. الرجاء 

مع الشكر.
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ديرية خالل خمسة عشر يوما من wýu© فمن لديه اعتراض مراجعة هـذه ا —e w½U© بدال من (» —e واطن (wKŽ »UNý d¼Uþ© دعوته القضائيـة لتبديل (لقبه) وجعله ®» قدم ا
عدل على ان يكون النشر بأسم ادة (٢٢) من قانون البـطاقة الوطنية رقم (٣) لسنـة ٢٠١٦ ا ديرية بطلبه اسـتنادا الى احكام ا تاريخ النشر وبعكسه سوف تـنظر هذه ا

مدير عام اجلنسية احملترم. مع التقدير.
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