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2019/10 م/ د جتــهـيـز 200 طن ســلك نـحــاسي دائـري قــيـاس (2.5
mm) ذوالــرقم الــرمـزي  R162/D حملـولــة الــتــوزيع ســعـة 11/400

واصفات الفنية وقائمة جدول التسليم..  وحسب ا
(معلنة للمرة الثالثة)                     تاريخ الغلق (2019/8/28)

عادن / شركة ديالى العامة ) بدعوة مقدمي يسر ( وزارة الصناعة وا
ـوجب الوثائق ؤهلـ وذوي اخلبرة لـتقد عـطاءاتهم  العطـاءات ا

القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي : 
ــؤهـلــ والــراغـبــ في احلــصــول عـلى 1- عــلى مــقــدمي الـعــطــاء ا
مــعـلـومــات اضـافــيـة االتـصــال (شـركـة ديــالى الـعــامـة ) وعـبــر الـريـد
االلـــكـــتـــروني  ( www.dialacompany.com ) وكـــمـــا مـــوضـــحـــة

قدمي العطاءات مع مالحظة مايلي : -  بالتعليمات 
ـبــلغ الـتــخـمــيـني االجــمـالي لــكـلف الــتـصــنـيع لــلـمــنـاقــصـة هـو أ- ا
(468400)  دوالر امــريـكي (فــقط اربــعـمــائـة وثــمـانــيـة وســتـون الف
واربـعــمــائـة دوالر ال غــيــرهـا) يــضـاف الــيه ســعـر  LME لــلـنــحـاس
الجـمـالي الـكـمـيــة في يـوم فـتح الـعـطـاءات لـغـرض احـتـسـاب الـسـعـر

االجمالي للعطاء واصل  CIP مخازن شركة ديالى العامة.
ــبـلغ الـتــخـمـيــني االجـمـالي لــكـلف الـتــصـنـيع لــلـمـنــاقـصـة هـو ب- ا
 (456400 ) دوالر امـريــكي (فـقـط اربـعـمــائـة وســتـة وخــمـسـون الف
واربـعــمــائـة دوالر ال غــيــرهـا) يــضـاف الــيه ســعـر  LME لــلـنــحـاس
الجـمـالي الـكـمـيــة في يـوم فـتح الـعـطـاءات لـغـرض احـتـسـاب الـسـعـر

االجمالي للعطاء واصل  CIP ميناء ام قصر.
ج  –مقـدار مـبـلغ الـتأمـيـنـات االوليـة لـلـمنـاقـصـة هو ( 34680) دوالر
امـــريــكي ( فــقط اربـــعــة وثالثــون الف وســتـــمــائــة وثــمــانــون دوالر)

ها مع العطاء .  طلوب تقد وا
د- أن سـعر بـيع مـستـنـدات للـمـناقـصـة هو ( 200000) ديـنـار عراقي
(فقط مـائتا الف ديـنار عراقـي ال غيرهـا) غير قـابل للرد في حـال إلغاء
ـناقصة مـن قبل شركتـنا حيث تعـاد ثمن الوثـائق فقط دون تعويض ا

قدمي العطاءات . 
وجود خوذج صيـغة العـطاء ا هـ  –على مقـدم العطاء ان يـستخـدم 
ـاذج الـعـطــاء) ويـجب ان يـتم تـعــبـئـة الـنـمـوذج في الـقـسم الــرابع (
بـالـكـامل دون اي تـغـيـيـر في شـكــله ولن تـقـبل اي بـدائل كـمـا  ويـجب

طلوبة  علومات ا تعبئة جميع الفراغات با
× مالحظـة :- تعفى الشركات االجنبية الـرصينة التي ليس لديها فرع
او تـمثـيل رسمي او وكيـل جتاري مسـجل في العـراق من تقد وصل

ناقصة. شراء مستندات ا
× في حال كـانت طريـقة الدفع (نـقدا) فـيتم الدفع بـ (الـدينـار العراقي)
ـركـزي الـراقي لـيوم ـا يـعـادل قـيـمـة الـدوالر حـسب نـشـرة الـبـنك ا و

ستحقات للمواد اجملهزة. طالق ا
× تقـد تعـهد خـطي في القـسم القـانوني لشـركتـنا بـعدم الـتعامل مع

ؤسسات والشركات التابعة لها. الكيان الصهيوني وا
طلوبة : (كما مبينة في وثائق العطاء)   -2متطلبات التاهيل ا

 -3يتم تـسلـيم الـعطـاءات الى العـنوان اآلتي ( شـركة ديـالى العـامة /
طـريق بـغداد بـعقـوبة اجلـديد  –قـرب تقـاطع القـدس ) وان اخر مـوعد
ناقصة لتسـليم العطاء سيكون الساعة الـثانية ظهراً من تاريخ غلق ا
ـتـأخـرة سـوف تـرفض وسـيتـم فتح في 2019/8/28 وان الـعـطـاءات ا
ثليهم الـراغب باحلضور العطاءات بـحضور مقدمي العـطاءات او 
في الـعـنـوان اآلتي (مـقــر شـركـتـنـا / غـرفـة جلــنـة فـتح الـعـروض) في
السـاعة الـتاسعـة صباحـاً ليوم 2019/8/29  وفي حـالة مصـادفة يوم
الغـلق عطلة رسمية يكون اليـوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد

لتقد العطاء ويعتبر موعد الغلق .. مع التقدير. 
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