
 U½öŽ≈4

www.azzaman.com

WÝbI*« ¡öÐd  WE U×

W UF « œuIF « r

±≥∞∞μ Ø œbF «

≤∞±πØ±≤Ø≤ Øa¹—U² «

‚«dF « W¹—uNLł

بـينـة واخملـططـات في جـداول الكـميـات (بـاللـغة الـعـربـيـة) وقرص (CD) ضـمن الـوثيـقة واصـفـات الفـنيـة والـكمـيـات ا وفق ا
كن احلصول علـيها بعد تقد طلب حتريري الى قـسم العقود العامة في احملافظة / ـذكور انفا والتي  القياسية للمشروع ا
الـية في احملـافظة وحدة بـيع التـنادر مـقابل مـبلغ قـدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف ديـنار غـير قـابل للـرد يدفع لدى قـسم الشـؤون ا
ن لـهم هوية نافـذة بدرجة التـصنيف (انـشائية / عـاشرة) تقد اعـطيتهم قاول والـشركات العـراقية  فعـلى الراغبـ من ا
ركزية لفتح العطاءات الطـابق الثاني من بناية قسم العقود ستوفية للوثـيقة القياسية للمـشروع انفا الى سكرتير اللجنـة ا ا
ـناقـصـة ادنـاه مع وصل الشـراء (بـأسم مـقدم ذكـورة ضـمن شـروط ا الـعامـة في احملـافـظة مـرافق مـعـها الـتـأمـينـات االولـيـة ا
بيـنة في الـوثيقـة القـياسيـة للـمشروع انـفا. وان اخـر موعد طـلوبـة وا ـستمـسكـات االخرى ا العـطاء) الـنسـخة االصلـية مع ا
ـصادف ٢٠١٩/١٢/١٢ وسترفض اي لتقد وتـسليم االعطـية (موعد الـغلق) هو السـاعة الثانـية عشر ظهـرا يوم (اخلميس) ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا. عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 
ناقصة/ شروط ا

بـلغ قدره (٤٫٨٧٢٫٠٠٠) ائـة من مبـلغ الكـلفـة التـأميـنيـة و ١- تقـد التـأميـنات االولـية بـنسـبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
ـائة واثنان وسبـعون الف دينار عـراقي ال غير على شـكل صك مصدق معـنون الى محافـظة كربالء / قسم اربعة ملـيون وثما
ـدة ١٢٠ يوم) من الـية ( قـدسة / قـسم الشـؤون ا ـاليـة/ (امانـات) او خطـاب ضمـان معـنون الى مـحافـظة كـربالء ا الـشؤون ا
ـؤسـس ـفـوض او احد ا ديـر ا ) او ا نـاقـصـة (وبالـعـمـلة احملـلـيـة وباسم مـقـدم الـعطـاء (بـالـنسـبـة لـلمـقـاولـ تـاريخ غـلق ا

قدسة. (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
صـدقـة وكالـته الـنـافذة لـدى كـاتب العـدل ومن قـبل اخملول قـاول نـفسـه او وكيـله اخملـول وا ٢- يتم تـقـد الـعطـاء من قـبل ا
قاولـة وبعكـسه لن يتم استالم فوض ومـختوم بـالنسـبة للـشركـات ا ديـر ا رسمـيا بكـتاب صادر خالل شـهر وموقع من قـبل ا

االعطية مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـانعـة من الـهـيئـة العـامـة للـضـرائب ٢٠١٩ وشهـادة تـأسيس قـاولـ والشـركـات تقـد (بـراءة ذمة او كـتـاب عدم  ٥- عـلى ا
قدمي ماثلة والسيولة النقديـة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية لـلمشروع انفا ) وال يوجد افضلية  الشركـة واالعمال ا

. العطاءات احمللي
شروع قاول) السلفة فال يحق له ان يطالب باية تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ ا ٦- في حال تأخر الصرف وعدم منح (ا

ضـمون سـتحـقـاته اصولـيـا دون االخالل  الـية الـتي قـدمهـا ابـتداء عـند االحـالـة وتسـتمـر مـطالـبـته  اعتـمـادا على كـفـاءته ا
دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ا

قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا
لحوظات ا

شروع (١٨٠) مائة وثمانون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٤٨٧٫٢٢٢٫٥٥٠) اربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان واثنان وعشرون الف وخمسمائة وخمسون

دينار عراقي.
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

قاولـ تدوين االسعـار في جدول الكمـيات رقما وكـتابة وبشـكل واضح وان يكون خالي من احلك ٤- عـلى جميع الشـركات وا
والشطب.

شروع عـبارة عن (طريق رابـط طريق ابو جـغالي وطريق عـون (ع) بطـول ٢ كم شامل طبـقة بعـرض ٦ م واكتاف (١٫٥ م) ٥- ا
رفق بالعطاء. لكل جانب) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

نـاقشة اراء صـادف ٢٠١٩/١٢/٩ الساعـة (١٠٫٠٠ صباحـا) في قسم العـقود العـامة  ) ا ؤتـمر يوم (االثـن ٧- مـوعد انعـقاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهـلـ والراغـبـ في احلصـول عـلى معـلـومات اضـافـية ارسـال االسـئلـة عـبر عـنـوان البـريد ٩- بامـكان مـقـدمي الـعطـاءات ا
االلـكـتروني قـسم الـعـقـود الـعـامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابـة على اسـتـفـسـاراتـكم من الـساعـة الـثـامـنة

صباحا والى الساعة الثانية ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا -١٠- العناوين ا
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بـينة واخملـططـات في جداول الـكمـيات (بـاللـغة العـربـيـة) ضمن الـوثيـقة الـقيـاسية واصـفات الفـنيـة والكـميـات ا وفق ا
كن احلـصول عـليـها بـعـد تقـد طلب حتـريري الى قـسم العـقود الـعامـة في احملافـظة / ـذكور انـفا والـتي  لـلمـشروع ا
ـالـية في وحـدة بـيع الـتنـادر مـقـابل مـبلـغ قدره (٢٠٠٫٠٠٠) مـائـتـا الف ديـنـار غيـر قـابل لـلـرد يـدفع لدى قـسم الـشـؤون ا
ن لهم هوية نافـذة بدرجة التصنيف (غرفة جتارة / الصنف قاول والـشركات العراقية  احملـافظة فعلى الراغب من ا
سـتوفيـة للوثـيقة الـقياسـية للـمشروع انـفا الى سكـرتير متـاز) او (انشائـية وكهـربائيـة / سابعـة) تقد اعـطيتـهم ا / ا
ركزية لفـتح العطاءات الطابق الثاني من بنايـة قسم العقود العامة في احملافظة مـرافق معها التأمينات االولية اللجنة ا
ستمـسكات االخرى ـناقصة ادنـاه مع وصل الشراء (بأسم مـقدم العـطاء) النسـخة االصليـة مع ا ذكـورة ضمن شروط ا ا
بينة في الـوثيقة القياسية للمشـروع انفا. وان اخر موعد لتقد وتسلـيم االعطية (موعد الغلق) هو الساعة طلوبة وا ا
ـصادف ٢٠١٩/١٢/١٢ وسـتـرفض اي عطـاء مـتأخـر عن مـوعد الـغلق وسـيـتم فتح الـثانـيـة عشـر ظهـرا يـوم (اخلمـيس) ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا. االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 
ناقصة/ شروط ا

ــبـلغ قـدره ـائــة من مـبــلغ الـكــلـفــة الـتـأمــيـنــيـة و ١- تــقـد الـتــأمـيــنـات االولــيـة بـنــسـبــة ال تـقل عن (١ %) واحــد من ا
(١٧٫٥٠٠٫٠٠٠) سـبعـة عشـر مـليـون وخمـسـمائـة الف دينـار عـراقي ال غيـر على شـكل صك مـصدق مـعنـون الى مـحافـظة
ـالية ـقدسـة / قسم الـشؤون ا الـية/ (امـانات) او خطـاب ضمـان معـنون الى مـحافظـة كربالء ا كربالء / قـسم الشـؤون ا
فوض او دير ا ) او ا ناقصة (وبالعملـة احمللية وباسم مقدم العطاء (بالنسبة للمقاول دة ١٢٠ يوم) من تاريخ غلق ا )
ـؤسسـ (بـالنـسبـة لـلشـركـات حصـرا) وصـادر عن مصـرف عـراقي معـتـمد ويـفـضل ان يكـون من مـحافـظـة كربالء احـد ا

قدسة. ا
صدقة وكالته النـافذة لدى كاتب العدل ومن قبل اخملول قاول نفسه او وكيله اخملـول وا ٢- يتم تقد العطـاء من قبل ا
ـقاولـة وبـعكـسه لن يتم ـفوض ومـختـوم بالـنـسبـة للـشـركات ا ديـر ا رسـميـا بكـتـاب صادر خالل شـهر ومـوقع من قـبل ا

استالم االعطية مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
قـاول) السـلفة فال يـحق له ان يطالـب باية تـعويضـات وعليـه االستمـرار بتنـفيذ ٥- في حـال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
سـتحقـاته اصوليا دون االخالل اليـة التي قدمهـا ابتداء عـند االحالـة وتستمـر مطالـبته  شـروع اعتمـادا على كفـاءته ا ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ضمون ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٦- ال يتم منح ا

لحوظات ا
شروع (١٨٠) مائة وثمانون يوما. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (١٫٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) واحد مليار وسبعمائة وخمسون مليون دينار عراقي.
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـقاول تـدوين االسعار في جـدول الكمـيات رقمـا وكتابـة وبشكل واضح وان يـكون خالي من ٤- عـلى جميع الـشركات وا
احلك والشطب.

واقع شـروع عـبارة عن (جتـهـيز ونـصب وتشـغـيل منـظـومة مـراقـبة فـيديـويـة حديـثـة متـكامـلـة للـمـرحلـة االولى و ٥- ا
تـلطبات راقبة من خالل نصب (TV-WALL) شاشة عـرض ذكية تقـوم بتقطـيع الصور وفق ا مـختلفـة وتطوير غرفـة ا
نظـومة الكـترونيا واسـتخدام معـدات جتهيـز الطاقة الـكهربائـية بكـافة انواعهـا لتام ونـصب سيرفرات لـتنظـيم عمل ا
راقـبة وفي مخـتلف االوقـات والظروف واسـتخدام مـعدات تـسجيل وخـزن الصورة اسـتمراريـة عمل مـنظومـة كامـيرات ا
ـا يؤمن اسـتـرجاع او تـفريـغ محـتوى اي كـامـيرا عـنـد احلاجـة) وكل ما وفي مخـتـلف االوقات ولـفـترات زمـنـية طـويلـة 

رفق بالعطاء. يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ـناقشة صـادف ٢٠١٩/١٢/٩ الساعـة (١٠٫٠٠ صباحا) في قـسم العقـود العامة  ) ا ؤتمر يـوم (االثن ٧- موعـد انعقـاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا اراء ومالحظات ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهـل والراغب في احلـصول على معلـومات اضافية ارسـال االسئلة عبـر عنوان البريد ٩- بامكان مقـدمي العطاءات ا
االلكـتروني قسم العـقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة على استفـساراتكم من السـاعة الثامنة

صباحا والى الساعة الثانية ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا -١٠- العناوين ا
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بـينة واخملـططـات في جداول الـكمـيات (بـاللـغة العـربـيـة) ضمن الـوثيـقة الـقيـاسية واصـفات الفـنيـة والكـميـات ا وفق ا
كن احلـصول عـليـها بـعـد تقـد طلب حتـريري الى قـسم العـقود الـعامـة في احملافـظة / ـذكور انـفا والـتي  لـلمـشروع ا
وحـدة بيع التنادر مقابل مبلغ قـدره (١٢٥٫٠٠٠) مائة وخمسة وعشرين الف دينار غـير قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون
ن لهم هوية نافـذة بدرجة التصنيف (غرفة جتارة قاول والشركـات العراقية  الية في احملافظة فعـلى الراغب من ا ا
ـستـوفيـة للـوثـيقـة القـياسـية / الـصنف / االول) او (انـشائـية او كـهربـائـية او مـيكـانيـكـية / تـاسعـة) تقـد اعطـيـتهم ا
ـركزية لـفتح العـطاءات الـطابق الثـاني من بنايـة قسم الـعقود الـعامة في احملـافظة للـمشـروع انفا الى سـكرتيـر اللجـنة ا
ـناقـصة ادنـاه مع وصل الـشراء (بـأسم مقـدم العـطاء) الـنسـخة ـذكورة ضـمن شروط ا مـرافق معـها الـتأمـينـات االوليـة ا
ـبينة في الوثيقـة القياسية للـمشروع انفا. وان اخر موعـد لتقد وتسليم طلوبة وا ستمسـكات االخرى ا االصـلية مع ا
ـصادف ٢٠١٩/١٢/١٢ وسـتـرفض اي عـطاء االعـطـيـة (موعـد الـغـلق) هو الـسـاعـة الثـانـيـة عشـر ظـهـرا يوم (اخلـمـيس) ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا. متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 
ناقصة/ شروط ا

بلغ قدره (٨٫٨٩٢٫٠٠٠) ائة من مبلغ الكلفة التأمينية و ١- تقد التأمينات االولية بنسـبة ال تقل عن (١ %) واحد من ا
ثمانـية مليون وثـمنمائـة واثنان وتسعـون الف دينار عراقي ال غـير على شكل صك مصـدق معنون الى مـحافظة كربالء /
دة ١٢٠ الـية ( قـدسة / قسم الـشؤون ا الـية/ (امانـات) او خطاب ضـمان معـنون الى مـحافظـة كربالء ا قسم الـشؤون ا
فـوض او احد ديـر ا ) او ا نـاقصـة (وبالـعمـلة احملـليـة وباسم مـقدم الـعطـاء (بالـنسـبة لـلمـقاولـ يـوم) من تاريخ غـلق ا

قدسة. ؤسس (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا ا
صدقة وكالته النـافذة لدى كاتب العدل ومن قبل اخملول قاول نفسه او وكيله اخملـول وا ٢- يتم تقد العطـاء من قبل ا
ـقاولـة وبـعكـسه لن يتم ـفوض ومـختـوم بالـنـسبـة للـشـركات ا ديـر ا رسـميـا بكـتـاب صادر خالل شـهر ومـوقع من قـبل ا

استالم االعطية مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
قاول) الـسلفـة فال يحق له ان يطـالب باية تـعويضات وعـليه االستـمرار بتـنفيذ ٥-  في حال تأخـر الصرف وعدم مـنح (ا

سـتحقـاته اصوليا دون االخالل اليـة التي قدمهـا ابتداء عـند االحالـة وتستمـر مطالـبته  شـروع اعتمـادا على كفـاءته ا ا
دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة  (٦٢/ط) من شروط ا ضمون ا

قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا
لحوظات ا

شروع (١٨٠) مائة وثمانون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٨٨٩٫٢٠٠٫٠٠٠) ثمنمائة وتسعة وثمانون ومئتان الف دينار عراقي.

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـقاول تـدوين االسعار في جـدول الكمـيات رقمـا وكتابـة وبشكل واضح وان يـكون خالي من ٤- عـلى جميع الـشركات وا

احلك والشطب.
نشات بـعجالت دوريات جندة نوع هونداي سنتافي عدد (١٩) مجهزة شروع عبـارة عن (جتهيز مديرية الشرطة وا ٥- ا

رفق بالعطاء. تطلبات االختصاصية) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا بكافة ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ـناقشة صـادف ٢٠١٩/١٢/٩ الساعـة (١٠٫٠٠ صباحا) في قـسم العقـود العامة  ) ا ؤتمر يـوم (االثن ٧- موعـد انعقـاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا اراء ومالحظات ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهـل والراغب في احلـصول على معلـومات اضافية ارسـال االسئلة عبـر عنوان البريد ٩- بامكان مقـدمي العطاءات ا
االلكـتروني قسم العـقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة على استفـساراتكم من السـاعة الثامنة

صباحا والى الساعة الثانية ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا -١٠- العناوين ا
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