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١- يـسر مـجـلس مـحـافـظـة بغـداد/ مـحـافـظـة بغـداد االعالن مـشـاريع بـنـاء مـدارس ضمن
وازنـة االستثـمارية درجـة ادناه ضـمن  في ا قـــاطــــع مــــديرية تـــربيـة (الكرخ الـثانـية)ا
ؤهل وذوي اخلبرة تـقد عطاءاتهم لتنفيذ لسنة ٢٠١٩ فعلى كافة  مقـدمي العطاءات ا

شاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية ا
ـؤهـلــ والـراغـبـ في احلــصـول عـلى الــوثـائق اخلـاصـة ٢- عـلى مــقـدمي الـعــطـاءات ا
شاريـع وجداول الكمـيات مراجعـة محافظـة بغداد الـطابق الثامن / قـسم العقود خالل با

اوقات الدوام الرسمي من الساعه ٨ صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا  .
٣- يــتـضـمن الـعــرض ثالث ظـروف/ ظـرف الـعــرض الـتـجـاري/  ظــرف الـعـرض الـفـني /
مـحـضر ـطـلـوبـة  (شـهـادة تـأسيس عـقـد تـأسـيس  ظـرف يـتـضـمن مـتـطـلـبات الـتـأهـيل ا
ارسـة مهنه هويـة تصـنيف بـدرجة رابـعة انـشائيـة نافـذة صادرة من اجتـماع  اجـازة 
حـسـابـات خـتـاميـة الخـر سـنـتـ مـصـدقة  هـويـة غـرفـة جتـارة  نـافذه وزارة التـخـطـيط 
فوض  ديـر ا ـستـفيده تقـد مستـمسـكات ا اثـله مصـدقة من اجلهه ا تـقد اعمـال 
تـقد مايـؤيد حـجب البـطاقـة التـمويـنية  تـقد بـراءة ذمة مـعنـونه الى محـافظـة بغداد
وصل الشراء النـسخة االصلية  يتم صادرة من الهيئـة العامة للضرائب)|نسخة اصلـية)
ـتـقدمه  تـقد الـتوقـيع واخلـتم عـلى كافـة صـفحـات جـداول الكـمـيـات من قبل الـشـركة ا
جـدول تـقـدم عمل  تـكـون مـدة نـفـاذية الـعـطـاء ٩٠ يـوما  تـقـوم الـشـركة بـتـثـبـيت عـنوان
ـوقع االلـكتـروني  اخلـاص بـها   يـجب ان تـكون ـكـتبـهـا مع ارقـام الهـواتف وا مـتكـامل 
االرقام مدونه رقما وكتابـة وان تكون الكتابة واضحه وخـالية من احلك والشطب ومقترن
ناقصه تقد شهادة بتوقيع مقدم العطاء  على الشـركات االجنبية الراغبة باالشتراك با
تاسيس وكـافة مسـتمسـكاتهـا مترجمـة مصدقـة من السفـارة العراقـية في بلـد التاسيس 
تلـتزم الشـركة بتـقد االسعـار النهـائية  غـير القـابلة لـلتفاوض  تـقد جمـيع العطاءات

مختومه باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
ـناقصـة بعـد تقد طـلب حتريري الى هـتم شـراء وثائق ا ٤- بامـكان مقـدمي العـطاء ا
الـعنوان الـتالي ( محـافظـة بغداد / قـسم العـقود) وبعـد دفع قيـمة البـيع للـوثائق البـالغة

لقاء مبلغ قدره (٥٠٠٫٠٠٠) (خمسمائة  الف دينار عراقي) لكل ناقصة 

٥- يتم تسليم العطاءات / الى العنوان التالي محافظة بغداد / االستعالمات االلكترونية
ـدينة بغـداد يوم الثالثاء ٢٠ / /الـطابق االول في الساعه ١٢ ظهرا  من التـوقيت احمللي 
تـأخـرة سوف تـرفض وسيـتم فـتح العـطـاءات بحـضور مـقدمي ٨ / ٢٠١٩   والـعطـاءات ا
ثـليهم الراغـب باحلـضور في محـافظة بغـداد / قسم العـقود الساعه ١٢ العـطاءات او 

ظهرا من يوم  ٢٠ / ٨ / ٢٠١٩ او اليوم الذي يليه  
٦- يجب ان تتـضمن العطـاءات ضمان لـلعطاء عـلى شكل ( خطاب ضـمان او صك مصدق
عتمـده لدى البنك او سفتجـة)  للمـناقصة في اجلـدول  الصادر من احـد مصارف بغـداد ا

ركزي . ا
شار الـيها في تـعاقـدة  كافة الـرسوم والضـرائب ا ٧- يسـتقطع من مـستحـقات الشـركة ا

القوان واالنظمة والتعليمات العراقية .
ناقصه عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي. ٨- اذا صادف موعد غلق ا

٩- كل ما يخالف ماورد في اعاله ال يعتد به.
١٠- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة.

١١- يـستـبعـد أي عطاء لـم ينظـم حسب الـوثيقـة القـياسـية وبـضمـنهـا (السـيولـةالنـقدية
االيراد السنوي) . ماثلة االعمال ا

.(con .baghdad.iq) راسلة  عبـر البريـد االلكتروني ١٢- للمعلومات تتم ا
ناقصة اجور النشر واالعالن. ١٣- يتحمل من ترسو عليه ا
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١- يسـر مجلس محافظة بـغداد/ محافظة بغـداد االعالن مشاريع بناء مدارس ضمن
ــوازنــة ــدرجــة ادنــاه ضـــمن  في ا قـــــاطــــع مـــــديـــريــة تــــربــيــة (الـــكــرخ االولى)ا
ؤهل وذوي اخلبرة تقد االستثمارية لسنة  2019فعلى كافة  مقدمي العطاءات ا

شاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية عطاءاتهم لتنفيذ ا
ـؤهلـ والراغـب في احلـصول عـلى الوثـائق اخلاصة ٢- عـلى مقـدمي العـطاءات ا
شاريـع وجداول الكـميات مـراجعة مـحافظـة بغـداد الطابق الـثامن / قسم الـعقود بـا

خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعه ٨ صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا .
٣- يتضـمن العرض ثالث ظـروف/ ظرف العـرض التجـاري/  ظرف العـرض الفني /
محضر ـطلوبة  (شـهادة تأسيس عـقد تأسيس   ظرف يـتضمن متـطلبـات التأهيل ا
ارسة مهنه هويـة تصنيف بدرجة خامسة انشائية نافذة صادرة اجتماع  اجازة 
اثـله مصـدقة من تقـد اعمـال  من وزارة الـتخـطيط  هويـة غرفـة جتارة  نـافذه  
فوض  تقد مـايؤيد حجب الـبطاقة دير ا سـتفيده تقد مسـتمسكـات ا اجلهه ا
التمـوينية  تقـد براءة ذمة مـعنونه الى مـحافظة بـغداد صادرة من الـهيئـة العامة
وصل الشراء النسخة االصلية  يتم التوقيع واخلتم على للضرائب (نسخة اصلية)
ـتقدمه  تقـد جدول تـقدم عمل  كافـة صفـحات جـداول الكمـيات من قـبل الشـركة ا
كتبها مع تكون مدة نفـاذية العطاء ٩٠ يوما  تقوم الشركـة بتثبيت عنوان مـتكامل 
وقع االلكتروني  اخلاص بها   يجب ان تكون االرقام مدونه رقما ارقام الهواتف وا
وكتـابة وان تكون الكتـابة واضحه وخاليـة من احلك والشطب ومقتـرن بتوقيع مقدم
ناقصه تقد شهادة تاسيس العطاء  على الشركات االجنبية الراغبة باالشتراك با
وكافة مستمسكاتها متـرجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التاسيس  تلتزم
الـشركـة بتـقد االسعـار النـهائـية  غـير القـابلـة للـتفاوض  تـقد جـميع الـعطاءات

مختومه باخلتم احلراري حملافظة بغداد ).
ناقصـة بعد تقـد طلب حتريري هـتم شراء وثـائق ا ٤- بامـكان مقدمي الـعطاء ا
الى العـنوان التـالي )محافـظة بغـداد / قسم العـقود) وبعـد دفع قيمـة البيع لـلوثائق

البالغة لقاء مبلغ قدره  (٥٠٠٫٠٠٠) (خمسمائة الف دينار عراقي ) لكل ناقصة.

٥- يـتم تـسـلـيم الـعـطـاءات / الى الـعـنـوان الـتـالي مـحـافـظـة بـغـداد / االسـتعـالمات
ـدينـة بغداد االلـكتـرونيـة /الطابق االول فـي الساعه ١٢ ظهـرا  من التوقـيت احمللي 
ــتــأخـرة ســوف تــرفض وســيـتـم فـتح يــوم االربـعــاء ٢١ / ٨ / ٢٠١٩ والــعـطــاءات ا
ـثليـهم الراغـب باحلـضور في محـافظة الـعطاءات بـحضـور مقدمي الـعطاءات او 
بغداد / قسم العقود الساعه ١٢ ظهرا من يوم  ٢١ / ٨ / ٢٠١٩ او اليوم الذي يليه.
٦- يـجب ان تـتضـمن الـعـطـاءات ضـمان لـلـعـطاء عـلى شـكل( خـطـاب ضـمان او صك
عتمده مصدق او سفتجـة)   للمناقصة في اجلدول  صادر من احـد مصارف بغداد ا

ركزي . لدى البنك ا
شار اليها تعاقـدة  كافة الرسوم والضـرائب ا ٧- يستقطع من مـستحقات الشـركة ا

في القوان واالنظمة  والتعليمات  العراقية.
ناقصه عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي. ٨- اذا صادف موعد غلق ا

٩- كل ما يخالف ماورد في اعاله ال يعتد به.
١٠- جهة التعاقد غير ملزمة بقـبول أوطأ العــطاءات الغير مستجيبة.

١١- يـــســتــبــعــد أي عـــطــاء لم يــنــظـم حــسب الــوثــيـــقــة الــقــيــاســيـــة وبــضــمــنــهــا
ماثلة). (السيولةالنقدية االعمال ا

.(con .baghdad.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني ١٢- للمعلومات تتم ا
ناقصة اجور النشر واالعالن. ١٣- يتحمل من ترسو عليه ا
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