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ـنـاقـصة رقم  1لـسـنـة ٢٠١٩ اخلـاصة (انـشـاء مـسقف تـعـلن الشـركـة الـعـامة لـصـنـاعة الـزجـاج واحلـراريات ا
ـوازنة االسـتثـمارية ـشروع الـطابـوق احلراري الـعازل اخلـفيف) لـلمـرة االولى ضمن ا ـلحـقات  حـديدي مع ا
ـؤهل وذوي اخلـبرة واالختـصاص تـقد عطـاءاتهم لـلمنـاقصة لـعام ٢٠١٩ فعـلى الراغـب باالشـتراك من ا

اعاله وفق الشروط التالية:
ـؤهل والراغبـ في احلصول على معـلومات اضافيـة االتصال بالشـركة العامة ١- على مـقدمي العطاءات ا
للـزجـاج واحلراريـات عبـر الـبريـد االلكـتروني (glass19612002@yahoo.com ) وخالل اوقـات الدوام الـرسمي
ـقدمي من االحـد الى اخلمـيس ومن الثـامنـة صبـاحا حـتى الثـانيـة بعـد الظـهر وكـما موضـح في التـعلـيمات 

العطاءات.
٢- متطلبات العقد كما موضحة في وثائق العطاء.

بلغ (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار غير هتم شراء وثائق العـطاء  ٣- بامـكان مقدمي العطاءات ا
نـاقصـة من قبل الـشركـة حيث يـعاد ثـمن الوثـائق فقط دون تـعويض مـقدمي قـابلـة للـرد اال في حـالى الغـاء ا

العطاءات.
٤- يتم تسليم العطاءات في صندوق العطاءات الكائن في مقر الشركة في الرمادي ويكون اخر موعد للتقد
صادف يوم االثـن وفي حالـة صادف موعد الساعـة الثانـية بعد الـظهر من تـاريخ الغلق يـوم ٢٠١٩/١١/٤ ا
الـغلق او الفـتح عطلـة رسمـية يكـون الفتح في نـفس الوقت من الـيوم الذي يـليه في العـطلة. عـلما ان الـعطاء
ثلهم من الراغب باحلضور تأخر سيتم اهماله. وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او من  ا
ـوافق ٢٠١٩/١١/٥ الساعـة التاسعـة صباحـا والشركة في مقر الـشركة في الـرمادي في يوم فـتح العطاءات ا

ناقصة اجور النشر واالعالن.  غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار ويتحمل من ترسو عليه ا
٥- يلـتزم مقدم العطاء بتقد عطاءه وفق متطلبات الوثـائق القياسية بكافة اقسامها بعد دراستها واالطالع
ـثبتة فيهـا وبخالفه سيتم استبـعاد العطاء مع مـراعاة ملئ القسم الرابع ـقدمي العطاءات ا على الـتعليمات 
قدم العـطاء مع الوثائق هـا ورقيا بعـد ختمـها باخلتم احلي اخلـاص  من الوثائق وجـداول الكميـات وتقد
وذج ضمـان العـطاء (الكـفالة كونـة لعـطائه اضافـة الى استـمارة تقـد العـطاء (االستـمارتـ  ١ و ٢ ) و ا

بلغ ١٫٥ % من قيمة العطاء والنموذج االسترشادي (صيغة العقد) (ملئها بشكل واضح). صرفية) و ا
ـا تتـطـلبه الـوثائق الـقـياسـية بـكافـة اقـسامـها فـانه سـيتم اسـتبـعاد ٦- فـي حالـة عدم الـتزام مـقـدم العـطاء 

عطاءه.
.(glass19612002@yahoo.com) ناقصة عبر البريد االلكتروني لشركتنا ٧- سيتم نشر التفاصيل اخلاصة با
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ا تـطلب الغاء نـاقصة اعاله  نظرا حلصـول بعض التـغييرات عـلى فقرات الـفصول اخلاصـة با
الحـظـة ذلك وحـضـوركم الى مـقر شـركـتـنا/ وتـعـديل بعض هـذه الـفـقـرات. لذا اقـتـضى الـتـنويه 

ناقصة اعاله. عدل اخلاص با القسم القانوني الستالم ملحق الوثيقة القياسية ا
W U Ë ÂUF « d¹b*«
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ـناقـصة اعاله مـدرجة نـاقصـة رقم (٦) لسـنة ٢٠١٩ جتـهيـز خدمـة االنتـرنت نوع  (fiber optic) علـما ان ا تعـلن شبـكة االعالم الـعراقي عن اعـادة اعالن ا
وازنة اجلارية االحتادية لعام ٢٠١٩ وبكلفة تخمينيـة قدرها (٤١٠٫٤٠٠٫٠٠٠) اربعمائة وعشرة مليون واربعمائة الف دينار عراقي وفق الوثائق ضمن ا
ناقصات الواقع في مقـر شبكة االعالم العراقي لقاء مبلغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠) الف دينار) غير قابلة ـكن احلصول عليها من قسم العقود وا القياسية التي 
دة ثالثة اشهر عتـمدة وتكون نافذة  صارف العراقية ا للرد علـى ان ترفق التأمينات االولية بنـسبة ١ % بصك مصدق او خطاب ضمان صـادر من احد ا
طلوبة في الوثيقة القياسية ويكون ستمسكات ا ناقصة واسمها مع كافة ا من تاريخ صدورها. وان يقدم اجملهز عطاءه ويكتب عليه بشكل واضح رقم ا
وافق ٢٠١٩/١٠/٣١ في مـقـر الشـبكـة الرئـيسـي في الصـاحليـة قرب فـندق تقـد العـطاءات لـغايـة الـساعـة الثـانيـة عـشر بـعد الـظهـر من يـوم اخلمـيس ا
ـناقصة اجور الـنشر واالعالن. علـما ان الشبكـة غير ملزمـة بقبول اوطأ الـعطاءات استنـادا الى تعليمـات تنفيذ ـنصور ميـليا ويتحـمل من ترسو عليه ا ا
وقع االلـكتـروني للـشبـكة هو ـناقـصات هو (contract@lmn.iq) وان ا العقـود احلكـوميـة رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ . وان الـبريد االلـكتـروني لقـسم العـقود وا

.(www,imn.iq)
مع فائق التقدير واالحترام
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ـزايـدة الـعـلـنـية تـعـلن شركـة مـصـافي اجلـنـوب (شـركـة عـامة) عـن اجراء ا
صادف ) ا لـلمـرة االولى في بتـمام الـساعـة (التاسـعة) صـباح يـوم (االثنـ
٢٠١٩/١١/٤ في مخازن مـقر الـشركة عن مـواد مخزنـية راكدة وفـائضة عن
كان ـزايدة احلضـور في الزمـان وا احلـاجة. وعلـى الراغبـ باالشـتراك با
ــزايــدة جـلب مــعـهـم مـبــلغ الـتــأمـيــنـات ــشـتــركـ في ا احملـددين وعــلى ا
الـقانونـية (٨٫٤٨٩٫٤٠٠) ثمـانيـة مالي واربعـمائة وتـسعة وثـمانون الف
ـدنـيـة او البـطـاقـة الوطـنـية واربع مـائـة دينـار عـراقي مع هـويـة االحوال ا
ـوحـدة وبـطـاقـة الـسـكن (االصـلـيـة واسـتـنـسـاخ) وبـراءة ذمـة من الـهـيـئة ا
زايدة العـامة لـلضرائب ضـمن منـطقة سـكنـاه. ويتـحمل من ترسـوا علـيه ا

اجور نشر االعالن والداللية.
مالحظة: اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون موعد التالي هو موعد الغلق .
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