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ـعدلة الصادرة من وزارة التخطيط تعلن محافظـة ذي قار (العقود احلكومية) عن مناقصة مـشروع (تأهيل وتطوير مستوصفات صحـية في الدواية) ضمن خطة تنمية االقالـيم لعام ٢٠١٩ واستنادا لتعليمات تنـفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤  ا
ـعتمدة شروع سوف تـنشر في اجلرائـد الوطنيـة. وسيتم العـمل عند فحص وتـقييم العـطاءات وفق االلية ا ـناقصة الـعامة لهـذا ا وازنـة العامة االحتـادية لعام ٢٠١٩ ان وثـيقة الدعـوة لتقد الـعطاء (االعالن) عن ا ـلحقة بـها وتعلـيمات تنـفيذ ا والضوابط ا
ؤهلة). وبإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا قدمي العطاءات كافة من الدول ا للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح 
شارك في ؤتـمر اخلاص باالجابـات على استفـسارات ا شاريع في ديـوان احملافظة وسوف يـتم عقد ا وجب وصل شراء يقـطع من قبل قسم حسـابات ا ـقدمي العطـاء ان اسلوب الدفع سيـتم  بـعد تقد طلب حتـريري الى العنـوان احملدد بالتـعليمات 
ذكورة ادناه عـلى االقل والشركات العربـية واالجنبية صنفـ من الدرجة ا ـؤهل وا قاولـ العراقي ا صادف ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ في بـناية دائرة صحة فـرع ذي قار  فعلى الراغبـ من الشركات وا ناقصة عنـد الساعة (١٢) ظهرا مـن يوم اخلميس ا ا
ـشروع عـلما ان سـعر العـطاء الواحـد (وكمـا مؤشر ازاءه) غـير  قابـلة للـرد على ان يـتم تقد هـوية التـصنـيف للشـركات العـراقية واوراق من اصـحاب االختـصاص مـراجعة قـسم العقـود احلكـومية حملـافظة ذي قـار لشراء نـسخـة من الوثائق اخلـاصة با

ستمسكات التالية:- التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

ائـة وثمانـية وثالثون الف ديـنار عراقي ولـلسنوات الـ (١٠) بلغ ال يـقل عن ٩٠١٫٨٣٨٫٠٠٠() تسعـمائة وواحد مـليون وثـما تطـلبات الـفنيـة:- اخلبرة الـعامة لـلشركة الـتي يجب ان ال تقل عـن عشر سنـوات. واخلبرة الـتخصـصية ولـعقد عـدد (١) و أ- ا
السابقة  اجنازها بنجاح وجودة كاملة.

الية: تطلبات ا ج- ا
الية هي (٢٠١٢-٢٠١٣) كشف احلسابات اخلتامية). الي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح للسنت االخيرت في حال توفرها او السنت التي سبقت االزمة ا اوال:- االداء ا

بلغ اكبر او يساوي (٧٧٣٫٠٠٤٫٠٠٠) سبعمائة وثالثة وسبعون مليون واربعة االف دينار عراقي. شروع  الية لتنفيذ ا الية (السيولة النقدية) من خالل تقد ما يثبت القدرة ا وارد ا ثانيا:- ا
تطلبات القانونية: هـ ا

مـلوكة للدولة (ان تثـبت انها مستقلـة قانونيا وماليـا وانها تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكون وكاالت ـقدمة في القائمة الـسوداء الشركات ا صالح لم يتم وضع الشركة ا اوال:- االهلـية وتشمل (جنسية الـشركة مقدمة العطاء  –ال يوجد تضارب بـا
ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا تابعة لصاحب العمل) غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا

دة ال (٥) ناقصات بدولة صاحب العمل استنادا الى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه و شاركة في ا نع ا ثانيا:- لم تظهـر عقود غير منفذة خالل ال (٥) سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء لم يصدر بحق الشركة مقـدمة العطاء قرار 
جموعها اكثر من ٤٠% صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل ثم حلها ضد مقدم العطاء. وقوفة سوفه لن تشكل  طالبات ا سنوات السابقة جميع ا

انعة (نسخة اصلية + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار. ثالثا:- عدم 
رابعا:- شهادة تأسيس الشركة مع مالحظة في حال كون الشركة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقد اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية.

طلوبة في اجلدول ادناه. قاولة ا قاول او الشركات ا قاول صادرة من وزارة لتخطيط وتكون درجة وصنف ا خامسا:- هوية تسجل وتصنيف ا
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا

وجب خطـاب ضمان بنكي او صك مـصدق او سفتـجة صادرة من مصرف مـعتمد في العـراق وبنسبة  %1من مبـلغ الكلفة الـتخمينـية للمشـروع ومعنون الى جهة قدمي الـعطاءات  ٢- كل العطاءات يجب ان تـتضمن ضمـان للعطاء (الـتأمينات االولـية) 
ناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع قاول) الذي ترسو عليه ا ناقص الفائز (الشركة او ا ناقصة وعلى ا دة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق ا ناقصة ويكون نافذ  التعاقد (ديوان مـحافظة ذي قار/ قسم العقود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم ا

صارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. العقد تقد صك مصدق او خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد ا
ناقصة وفي حال عدم التزام طلوبة في شـروط ا الية ا عايير التأهيل احملددة فـيها بفروعها كافة والـشروط القانونية والفنـية وا ناقص مستجيـبة عند تلبيتهـا  قدمـة من ا ٣- يتم اعتماد الوثائق القـياسية الصادرة من وزارة التخـطيط وتكون العطاءات ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب. مقدم العطاء 
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة. ناقصة اجور النشر واالعالن والخر اعالن عن ا ٦- تتحمل من ترسو عليه ا

طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم ركز عن توفير االعداد واالختصـاصات ا ٧- يلتزم الطرف الـثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠يوم) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل اال في حالة اعتذار ا
ركز للطلب. ا

٨- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقد عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصل مواد العمل الى ا

قاولة. ثال لرب العمل بعقد ا عد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها  ستفيدة مسؤولية الكشف الفني ا ١٠- تتحمل الدائرة ا
١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.

كن قبولها. قدم على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال  قاولب واجملهزين ا ١٢- تلتزم الشركات وا
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طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٤ / ٧/ ١٦١٣٥ في ٣ / ٨ / ٢٠١٧. صنعة واجملهزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة لضوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات ا ١٣- تكون االولوية للمواد االولية ا
صادف ٦ / ٨ / ٢٠١٩ الى العنوان التالي مـحافظة ذي قار قسم العقود احلكومـية في مقرها الكائن في الناصرية  –االدارة احمللية  –قرب مصرف الرشيد  –فرع ذي قار ١٤- ان اخر يوم لتقـد العطاءات نهاية الساعة (١١) ظهـرا من يوم الثالثاء ا
قاول مع ذكر العنوان قدمة بالديـنار العراقي حصرا رقمـا وكتابة وان يوقع على جمـيع مستندات العطاء وتـكون الكتابة واضحـة وخالية من احلك والشطب وتكـون جميع االوراق مختومة بـختم ا ٥٣٥ (مبنى هيئة االعـمار سابقا) على ان تكون االسـعار ا
دنية وبطاقة السكن وال يسمح التقد عن طريق البريد االلكتروني وسيتم فتح قاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملـزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهويـة االحوال ا الكامل للشركة ورقم الـهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم ا
نـاقصة عطلة رسـمية فيؤجل الى الـيوم الذي يليه عـلى ان تقدم العطاءات تأخـرة. واذا صادف يوم فتح ا ة وسوف ترفض الـعطاءات ا ثليهم الراغـب باحلضور الى ديـوان محافظة ذي قـار مبنى احملافظة الـقد الـعطاءات بحضـور مقدمي العطـاءات او 

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
ذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (٢٠١٩- ٢٠٢٠). شروع ا ١٥- تسدد مبالغ ا
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ـدرجـة اسـمائـهم ـتـهـمـ الـغـائـبـ ا الى ا
ـؤشـرة جـانـبـاوالــسـاكـنـ في الــعـنـاوين ا
ـبيـنة واد ا ـا كنـتم متـهمـ وفق ا ازائهم 
ازاء كل مــــنـــكـم من قــــانـــون الــــعـــقــــوبـــات
ؤشرة ازاء اسمائكم العـسكري والقضايـا ا
ـا ان محل اقـامتـكم مجـهول لـذا اقتضى و
تـبــلــيــغـكم فـي الـصــحف احملــلــيــة عـلى ان
حتضـروا امام احملـكمـة العـسكـرية الـرابعة
خالل مـدة ثالث يـوما من تـاريخ نشـر هذا
االعالن وعـنـد عـدم حـضـوركم سـوف جتري
نـقولة مـحاكمـتكم غيـابيـا وحجز امـوالكم ا
ــنـقـولـة واعـطــاء احلق لـلـمـوظـفـ وغـيـر ا
العمومـي بالقـاء القبض عـليكم والزام كل
حل اختفائكم على ان يخبر شخص يعلم 
اجلـــهـــات الـــعـــســـكـــريـــة بــذلـك اســـتـــنــادا
لـلــمـادة(٨١) من قــانـون اصـول احملــاكـمـات

اجلزائية العسكري رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٦.
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تـعـلن رئـاسـة جـامـعـة كـركـوك عن
إجـراء مــزايــدة عــلـنــيــة لـتــأجــيـر
مـكتـب االستـنـسـاخ كلـيـة الـزراعة
ـــصــادف 8/19/ يـــوم االثـــنـــ ا
 2019الـساعة الثانـية عشر ظهرا
في رئـاسـة اجلـامـعة ,وفـق قـانون
بــيع وايــجــار امــوال الــدولــة رقم
(21) لسنة  2013فـعلى الراغب
ـزايـدة مـراجـعـة بـاالشـتـراك فـي ا
شــعــبــة الــعـقــود احلــكــومــيـة في
رئـاسـة اجلـامـعـة السـتالم نـسـخة
ــبــلغ مـن الــشــروط لــقـــاء وصل 
قـدره  (25000)خـمـسـة وعـشرون
الف دينار فقط غـير قابل للرد يتم
دفعـها في كـليـة الزراعـة ويتـحمل
ــزايــدة اجـور من تــرســو عــلــيه ا

النشر واالعالن.
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تـعـلن رئـاسـة جـامـعـة كـركـوك عن
تــمــديــد إجــراء مـــزايــدة عــلــنــيــة
لتـأجير (مـكتب االستـنساخ) كـلية
صادف الـهنـدسة يـوم اخلمـيس ا
8/1/ 2019 الـثـانـية عـشـر ظـهرا
في رئـــاســــة اجلـــامـــعـــة ,فــــعـــلى
ـزايدة الـراغـبـ بـاالشـتـراك في ا
مراجـعة شعبـة العقود احلـكومية
فـي رئـــاســة اجلـــامـــعـــة الســـتالم
نــســخـة مـن الـشــروط لــقـاء وصل
ـــبــلـغ قــدره (25000)خـــمـــســة
وعــشــرون الف ديــنــار فــقـط غــيـر
قــابل لـلــرد يـتـم دفـعـهــا في كــلـيـة
الهندسـة ويتحمل من ترسو عليه

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
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تـعـلن رئـاسـة جـامـعـة كـركـوك عن
إجراء مزايـدة علنيـة لتأجير (حق
الــتـصــويـر) داخل كــلـيــة الـزراعـة
ـــــــصــــــادف يـــــــوم الـــــــثـالثـــــــاء ا
8/20/ 2019الــســاعــة الــثــانــيـة
عـشـر ظهـرا في رئـاسـة اجلـامـعة,
فــعــلى الــراغـبــ بــاالشــتـراك في
ـزايـدة مـراجـعـة شـعـبـة الـعـقود ا
احلــكـومـيــة في رئـاسـة اجلــامـعـة
السـتالم نسـخـة من الشـروط لـقاء
ــــــبـــــلـغ قـــــدره (15000) وصل 
خـمسـة عشـر الف دينـار فقـط غير
قـابل للـرد يتم دفـعهـا في الشؤون
الـية في كـليـة الزراعـة ويتـحمل ا
ــزايــدة اجـور من تــرســو عــلــيه ا

النشر واالعالن.
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