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ؤهل وازنة االستثمارية لسنة  2019فعلى كافة  مقدمي العطاءات ا درجة أدناه ضمن  ا ١- يسر مجلس محافظة بغداد/ محافظـة بغداد اإلعالن مشاريع بناء مدارس ضمن قـــاطــــع مـــديرية تــربية (الـرصافة األولى)ا
شاريع أدناه وحسب الوثائق القياسية وذوي اخلبرة تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا

شاريع وجداول الكميات مراجعـة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقـود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة ٨ صباحا ولغاية ؤهل والراغب في احلصول على الوثـائق اخلاصة با ٢- على مقـدمي العطاءات ا
الساعة ٢ ظهرا  .

٣- يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                          ظرف العرض الفني

ارسة مهنه هوية تصنيف بـدرجة سادسة إنشائية نافذة صادرة من وزارة التخطيط  طلوبة  (شهادة تأسيس عقد تأسيس  محضر اجتماع  إجازة                                           ظرف يتضمن متـطلبات التأهيل ا
فوض  تقد مـايؤيد حجب الـبطاقة التـموينية  تـقد براءة ذمة معـنونه إلى محافـظة بغداد صـادرة من الهيئة دير ا ـستفيدة تقد مسـتمسكـات ا اثله مـصدقة من اجلهة ا تقد إعـمال  هوية غـرفة جتارة  نافذة  
تقدمة  تقد جدول تقدم عمل  تكون مدة نفاذية العطاء ٩٠ يوما  تقوم الشركة وصل الشراء النسخة األصلية  يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشركة ا العامة للضرائب)|نسخة أصلية)
ـوقع االلكتـروني  اخلاص بها   يجب إن تـكون األرقام مـدونه رقما وكتـابة وان تكـون الكتـابة واضحـة وخالية من احلك والـشطب ومقـترن بتـوقيع مقـدم العطاء  على كتـبها مع أرقـام الهواتف وا بتثـبيت عنـوان متكـامل 
نـاقصة تقد شهـادة تأسيس وكافة مسـتمسكاتها مـترجمة مصدقـة من السفارة العراقـية في بلد التأسيس  تلـتزم الشركة بتـقد األسعار النهـائية  غير القـابلة للتفاوض  تقد الشركـات األجنبية الراغـبة باالشتراك با

جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
نـاقصة بعد تقد طـلب حتريري الى العنوان الـتالي )محافظة بـغداد/قسم العقود) وبـعد دفع قيمة البيع لـلوثائق البالغـة لقاء مبلغ قدره (٥٠٠٫٠٠٠) خـمسمائة إلف دينار هـتم شراء وثائق ا ٤- بامكان مـقدمي العطاء ا

عراقي)
تأخرة سوف ترفض دينة بـغداد يوم األربعاء  ٢٠١٩/٩/٢٥ والعطاءات ا ٥- يتم تسـليم العطاءات / الى العنوان التالي محافظـة بغداد / االستعالمات االلكترونية /الطـابق األول في الساعة ١٢ ظهرا  من التوقيت احمللي 

ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم  ٢٠١٩/٩/٢٥ او اليوم الذي يليه   وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ركزي . عتمدة لدى البنك ا ٦- يجب  إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)   للمناقصة في اجلدول  صادر من احد مصارف بغداد ا

شار اليها في القوان واالنظمة  والتعليمات  العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧- يستقطع من مستحقات الشركة ا
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

ماثلة)    ١١- يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (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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ناقصة رقم ا

مناقصة رقم (٣٩) لسنة 2019

دة/ يوم ا

٢٢٠ يوم

مبلغ التأمينات االولية

 ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠
اربعة وعشرون مليون دينار

عراقي

التبويب

٤٩-١-٥-٤-١-٢١٠-٢

الكلفة

٢٫٣٣٢٫٩٢٠٫٧٠٠ اثنان
مليار وثالثمائة واثنان
وثالثون مليون وتسعمائة
وعشرون الف وسبعمائة

دينار عراقي

الكلفة

- هدم واعادة بناء مدرسة طبرق
االبتدائية ١٨ / صف /الشعب تربية

الرصافة االولى
- هدم واعادة بناء مدرسة اجنادين
االبتدائية  18 / صف في الشعب/

تربية الرصافة االولى
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تـنــوه مــحــافــظــة بــغــداد عن تــصـحــيح حــجم
رقمة (٧٨) ُعلنة ا ماثلة للـمناقصة ا األعمال ا
ـتــضـمــنـة (إنــشـاء وجتــهـيـز لــسـنـة ٢٠١٩ وا
وتــنــفــيــذ وتــشــغــيل شــبــكــات مــيــاه األمــطـار
عاجلة والصرف الصـحي ومحطات الضخ  وا
ـــــــركــــــــز نـــــــاحــــــــيــــــــة الـــــــنــــــــهــــــــروان) من
(١١١٫٥٥٣٫٠٠٠٫٠٠٠) مـئة وأحـد عـشر مـلـيار
وخـمـسـمـائـة وثـالثـة وخـمـسـ مـلـيـون ديـنـار
عـــراقي إلى (١٢٠٫٣٧١٫٠٠٠٫٠٠٠) الـى مـــئــة
وعــشـرين مـلـيـار وثالثــمـائـة وواحـد وسـبـعـ

مليون دينار عراقي.


