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شتريات اخلارجية. عادن / الشركة العامة لصناعة االسمدة / القسم التجاري / شعبة ا يسر وزارة الصناعة وا
ـوجب الـوثائق درجـة تـفـاصيـلـها ادنـاه  ـواد ا ؤهـلـ وذوي اخلبـرة لـتـقد عـطـاءاتهم لـتـجـهيـز ا بـدعـوة مـقدمي الـعـطـاءات ا

رفقة مع مالحظة مايأتي: القياسية ا
ـؤهل والراغـب باحلـصول على مـعلومات اضـافية مـراجعة مـقر الشركـة العامـة لصنـاعة االسمدة/ ١- عـلى مقدمي الـعطاءات ا
البـصرة  –خور الـزبير  E-mail:scf@scf.gov.iq او االتـصال بـالهـاتف (٠٧٨٠٢٧٨٠٩١٥) من االحد الى اخلـميس/ من الـساعة
ـقدمي السـابـعة صـباحـاً حـتى السـاعـة الواحـدة بـعد الـظهـر حـسب توقـيت مـدينـة الـبصـرة احملـلي وكمـا موضـحـة بالـتـعلـيـمات 

العطاءات . 
ـتطـلبات الـية: عـلى مقدم الـعطـاء ان يقدم أدلـة موثـوقة تثـبت قدرته عـلى القـيام با ـطلـوبة :- (أ) الـقدرة ا ٢-مـتطلـبات الـتأهيل ا

الية اآلتية: ١- احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنت مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.  ا
اثلة من شركات القطاع العام في العراق (عقود اخلبرة والقدرة الفنية:- عـلى مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأن لديه أعمـال 

جتهيز سابقة) 
ـهتـم شـراء وثائق الـعطـاء بعـد تقـد طلب حتـريري الى الـعنـوان احملدد في ورقـة بيـانات الـعطاء ٣- بـإمكـان مقـدمي العـطاء ا

وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٠٠٠) الف دينار (غير قابلة للرد) يتم ختم الوثائق. 
ؤشرة إزاء كل مناقـصة من اجلدول أدناه بعـملة الدوالر االمريـكي على شكل صك مصدق ٤- يـجب تقد ضمان الـعطاء باالقيـام ا
ـركزي ـدة (٣٠) يـوم من تاريخ نـفـاذ الـعطـاء عن طـريق مـصرف عـراقي مـعتـمـد لـدى البـنك ا أو خـطاب ضـمـان أو سـفتـجـة نافـذة 

العراقي. 
٥-تقدم العطاءات بـثالثة ظروف (فني/ جتاري/ مـستمسكات) وتـكون الظروف مغـلقة ومختومـة بختم الشركـة وترسل بيد مخول

رسمي .
٦- االسعار النهائية تكون  CIPواصل مخزن الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلنوبية - خور الزبير 

ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا
٨- يـتم تـسـليم الـعـطـاءات الى الـعنـوان اآلتي (بـنـاية قـسم االعالم والـعالقـات الـعامـة/ شـعـبة الـعالقـات الـعامـة/ الـشـركة الـعـامة

لصناعة االسمدة/ خور الزبير/ البصرة (جمهورية العراق). 
٩- يتم تسـليم الوثائق اخملـتومة التي  اسـتالمها من قبل مـقدم العطـاء بعد ختمـها من قبله في ظـرف مستقل مع تـسليم وثائق
ـذكورة في القـسم الثاني (١١-١-ح) في ظرف اخـر مع نسخـة اضافية من ـطلوبة ا القـسم الرابع ومتطـلبات الـتجهيـز والوثائق ا
القـسم الـرابع في مـوعـده اقصـاه الـسـاعة الـواحـدة والـنصف ظـهـرا لـيوم ٩ / ٧ / ٢٠١٩ وسوف يـهـمل اي عـطاء ال يـحـتـوي على

الوثائق القياسية اخملتومة.
ـتأخـرة سـوف ترفض وسـيـتم فتح وفي حـالـة مصـادفـة يوم الـغـلق عطـلـة رسمـيـة يكـون الـغلق في الـيـوم الذي يـلـيه. الـعطـاءات ا
ثـليـهم الراغبـ باحلـضور في العـنوان اآلتي مـقر الشـركة العـامة لـصناعـة االسمدة/ العـطاءات بحـضور مقـدمي العـطاءات او 

خور الزبير/ البصرة في الساعة التاسعة صباحاً من تاريخ. 
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