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واصـفات الفنية ـدرجة ادناه كال على حدة وفق ا شاريع ا قدسة عن اعادة اجـراء مناقصة عامـة  (للمرة االولى)  تـعلن محافظة كـربالء ا
كن احلصول ـذكور انفا والتي  بينة واخملـططات في جداول الكميـات (باللغة العربـيـة) ضمن الوثيقة القـياسية للمشروع ا والـكميات ا
ـذكورة ازاء كل منهـا غير قابل بالغ ا علـيها بعـد تقد طـلب حتريري الى قسم الـعقود العـامة في احملافـظة / وحدة بيع الـتنادر مقـابل ا
ن لـهم هوية نافذة بـدرجة التصنيف ـقاول والشركـات العراقية  الـية في احملافظة فـعلى الراغب من ا للرد يدفع لـدى قسم الشؤون ا
ركزيـة لفتح العطاءات الطابق سـتوفية للوثيـقة القياسية للـمشروع ادناه الى سكرتيـر اللجنة ا طلوبة الذكورة ادنـاه تقد اعطيتهم ا ا
ـذكورة  ازاء كل مـنها مع وصل الـشراء (بـأسم مقدم الثـاني من بنايـة قسم الـعقود الـعامـة في احملافـظة مرافق مـعهـا التأمـينـات االولية ا
بـينة في الـوثيقـة القـياسيـة للمـشروع . وان اخـر موعد لـتقد وتـسليم ـطلـوبة وا سـتمسـكات االخرى ا الـعطاء) الـنسخـة االصليـة مع ا
صـــــــــــــــادف ٢٠١٩/١٢/٢٩ وسترفض اي عـطاء متـأخر عن موعد االعطـية (موعد الـغلق) هو الـساعة الـثانية عـشر ظهـرا يوم (االحد) ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا. الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 

ناقصة/ شروط ا
ذكورة ازاءها ـالغ ا ذكـور انفا وحسب ا ائة من مبـلغ الكلـفة التأميـنية ا ١- تقد الـتأمينـات االولية بنـسبة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
شاريع او خـطاب ضمـان معنون الى اليـة/ بنك امانـات ا في اعاله على شـكل صك مصدق مـعنون الى مـحافظـة كربالء / قسم الـشؤون ا

ناقصـة (وبالعمـلة احملليـة وباسم مقدم الـعطاء (بالـنسبة دة ١٢٠ يوم) من تاريخ غـلق ا اليـة ( ـقدسة / قسم الـشؤون ا محـافظة كربالء ا
ؤسـسـ (بالـنـسـبة لـلـشركـات حـصـرا) وصادر عن مـصـرف عـراقي معـتـمد ويـفـضل ان يـكون من ـفـوض او احـد ا ـدير ا ) او ا لـلـمـقاولـ

قدسة. محافظة كربالء ا
صـدقة وكـالته النـافذة لـدى كاتب الـعدل ومن قـبل اخملول رسمـيا بـكتاب قـاول نفـسه او وكيله اخملـول وا ٢- يتم تـقد العـطاء من قـبل ا

قاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار. فوض ومختوم بالنسبة للشركات ا دير ا صادر خالل شهر وموقع من قبل ا
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
انعة من الهـيئة العامة لـلضرائب ٢٠١٩ وشهادة تأسـيس الشركة واالعمال قاول والشركـات تقد (براءة ذمة او كتـاب عدم  ٥- عـلى ا

. قدمي العطاءات احمللي ماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشاريع انفا) وال يوجد افضلية  ا
شروع اعـتمادا ـقاول) السـلفة فـال يحق له ان يطـالب باية تـعويـضات وعلـيه االستمـرار بتـنفيـذ ا ٦- في حال تأخـر الصـرف وعدم منح (ا
ـــــــــادة (٦٢/ط) من ـضمـون ا ـستـحقـاته اصولـيا دون االخالل  الـية الـتي قدمـها ابـتداء عـند االحـالة وتـستـمر مـطالـبته  عـلى كفـاءته ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا شروط ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

لحوظات ا
١- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

قاول تدوين االسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خالي من احلك والشطب. ٢- على جميع الشركات وا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٣- حتديد رقم صندوق البريد 

نـاقشة اراء ومالحظات ـصادف ٢٠١٩/١٢/٢٤الساعـة (١٠٫٠٠ صباحا) في قـسم العقود الـعامة  ؤتمـر يوم (الثالثاء) ا ٤- موعد انعـقاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٥-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهـل والراغـب في احلصول عـلى معلومـات اضافية ارسـال االسئلـة عبر عنـوان البريد االلـكتروني قسم ٦- بامـكان مقدمي الـعطاءات ا
العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفسـاراتكم من الساعة الثامنة صبـاحا 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 ٧ - العناوين ا
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ذور انفا والتي بينة في جـداول الكميات (بالـلغة العربيـة) ضمن الوثيقة الـقياسية للـمشروع ا واصفـات الفنية والكـميات ا وفق ا
ـكن احلـصـول عـليـهـا بـعـد تـقد طـلب حتـريـري الى قـسم الـعقـود الـعـامـة  في احملـافظـة / وحـدة بـيع الـتنـادر مـقـابل مـبـلغ قدره
ن لـهم هوية نافذة بدرجة التصنيف قاول والشركات العراقية  (١٠٠٫٠٠٠)  مائة الف دينـار غير قابل للرد  فعلى الراغبـ من ا
ارسـة اعـمال الـتـجارة مـثـبت ضمن اوراق تـأسـيس الشـركـة تقـد اعـطيـتهم (انـشائـيـة / عاشـرة) من الـشركـات الـتي لديـهـا حق 
ركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة ستوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفا الى سكرتير اللجنة ا ا
ـناقصة ادنـاه مع وصل الشراء (بـأسم مقدم الـعطاء) الـنسخة ذكـورة ضمن شروط ا في احملافظـة مرافق معـها التـأمينات االولـية ا
ـبينـة في الوثيقـة القيـاسية لـلمشروع انـفا. وان اخر مـوعد لتقـد وتسلـيم االعطية ـطلوبة وا سـتمسـكات االخرى ا االصـلية مع ا
صادف ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٩ وسـترفض اي عطـاء متـأخر عن موعـد الغلق (موعـد الغلق) هـو السـاعة الثـانية عـشر ظهـرا يوم (االحـد ) ا

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

بـلغ قدره ذكـورة في ادنـاه و ـائة من مـبـلغ الكـلـفة الـتخـمـينـيـة ا ١- تـقـد التـأميـنـات االوليـة بـنسـبـة ال تقل عن (١%) واحـد من ا
(٢٫٠١٦٫٠٠٠) اثـنـان مـلـيون وسـتـة عـشـرة الف ديـنـار عـراقي ال غـيـر عـلى شـكل صك مـصـدق مـعـنـون الى مـحـافـظة كـربالء / قـسم
ـدة ١٢٠ يوم) من تاريخ الـية ( قدسـة / قسم الـشؤون ا الـية/ (امانـات) او خطـاب ضمان مـعنـون الى محافـظة كـربالء ا الشـؤون ا
ؤسس (بالنـسبة للشركات فوض او احـد ا دير ا ) او ا نـاقصة (وبالعمـلة احمللية وباسم مـقدم العطاء (بالنـسبة للمقـاول غلق ا

قدسة. حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
ـصدقـة وكالـته النـافذة لـدى كاتب الـعدل ومن قـبل اخملول رسـميا قـاول نفـسه او وكيـله اخملول وا ٢- يتم تـقد الـعطاء مـن قبل ا
قـاولة وبعكـسه لن يتم استالم االعطـية مهما فوض ومـختوم بالنـسبة للـشركات ا ـدير ا بـكتاب صادر خالل شـهر وموقع من قبل ا

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

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـانعـة من الهـيئـة العـامة لـلضـرائب ٢٠١٩ وشهـادة تأسـيس الشـركة قـاول والـشركـات تقـد براءة ذمـة او كتـاب عدم  ٥- عـلى ا

. قدمي العطاءات احمللي والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا) واليوجد افضلية 
ـشروع ـقاول) الـسلـفة فال يـحق له ان يطـالب بـاية تـعويـضات وعـليه االسـتمـرار بتـنفـيذ ا ٦- في حـال تأخـر الصـرف وعدم مـنح (ا

ـــــــــادة ضمون ا ستحـقاته اصوليـا دون االخالل  اليـة التي قدمها ابـتداء عند االحـالة وتستـمر مطالبـته  اعـتمادا على كـفاءته ا
دنية. قاولة العمال الهندسة ا (٦٢/ط) من شروط ا

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

شروع (٢٠٠) مائتا يوم. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٢٠١٫٦٢٠٫٠٠٠) مائتان وواحد مليون وستمائة وعشرون الف دينار عراقي.

٣-احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـقـاول تـدوين االسـعـار في جـدول الـكـمـيات رقـمـا وكـتـابـة وبـشكـل واضح وان يـكون خـالي من احلك ٤- على جـمـيع الـشـركـات وا

والشطب.
تضـرر للطـريق بعرض (٥م) شروع جتـهيز مـواد وتهيـئة معـدات والقـيام بقـلع طبقـات االسفـلت ا ـشروع عبـارة عن (تضمـن ا ٥- ا
ونقل اخمللفات خـارج موقع العمل والقيام باعـادة تأهيل طبقة احلصى اخلابط صنف B وتعريض النقص احلاصل فيها مع الرش
ـكوت مع فـرش وحـدل طـبـقة واحلـدل اجلـديـدين والـقيـام بـفـرش طـبـقة االسـاس الـقـيـري بسـمك ١٠٠ سم وعـرض ٥ م وفـرش الـبـر

رفق بالعطاء. احلصى اخلابط صنف ٣ لالكتاف) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦-حتديد رقم صندوق البريد 

ـناقـشة اراء ـصـادف ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٩ السـاعة (١٠٫٠٠صـبـاحا) في قـسم العـقود الـعـامة  ـؤتمـر يوم (الـثالثاء ) ا ٧-مـوعد انـعقـاد 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
ؤهل والراغب في احلـصول على معلومات اضافـية ارسال االسئلة عبر عـنوان البريد االلكتروني ٩- بامكان مقدمي العطـاءات ا
لقسم العـقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة على استفـساراتكم من الساعـة الثامنة صـباحا 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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ذور انفا والتي بينة في جـداول الكميات (بالـلغة العربيـة) ضمن الوثيقة الـقياسية للـمشروع ا واصفـات الفنية والكـميات ا وفق ا
ـكن احلـصـول عـليـهـا بـعـد تـقد طـلب حتـريـري الى قـسم الـعقـود الـعـامـة  في احملـافظـة / وحـدة بـيع الـتنـادر مـقـابل مـبـلغ قدره
ن لـهم هوية نافذة بدرجة التصنيف قاول والشركات العراقية  (١٠٠٫٠٠٠)  مائة الف دينـار غير قابل للرد  فعلى الراغبـ من ا
ارسـة اعـمال الـتـجارة مـثـبت ضمن اوراق تـأسـيس الشـركـة تقـد اعـطيـتهم (انـشائـيـة / عاشـرة) من الـشركـات الـتي لديـهـا حق 
ركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة ستوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفا الى سكرتير اللجنة ا ا
ـناقصة ادنـاه مع وصل الشراء (بـأسم مقدم الـعطاء) الـنسخة ذكـورة ضمن شروط ا في احملافظـة مرافق معـها التـأمينات االولـية ا
ـبينـة في الوثيقـة القيـاسية لـلمشروع انـفا. وان اخر مـوعد لتقـد وتسلـيم االعطية ـطلوبة وا سـتمسـكات االخرى ا االصـلية مع ا
صادف ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٩ وسـترفض اي عطـاء متـأخر عن موعـد الغلق (موعـد الغلق) هـو السـاعة الثـانية عـشر ظهـرا يوم (االحـد ) ا

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

بـلغ قدره ذكـورة في ادنـاه و ـائة من مـبـلغ الكـلـفة الـتخـمـينـيـة ا ١- تـقـد التـأميـنـات االوليـة بـنسـبـة ال تقل عن (١%) واحـد من ا
(٤٫٨٧٢٫٠٠٠) اربعـة مليون وثمنمـائة واثنان وسبعون الف دينـار عراقي ال غير على شكل صك مصدق مـعنون الى محافظة كربالء
دة ١٢٠ يوم) من اليـة ( قدسـة / قسم الشـؤون ا اليـة/ (امانـات) او خطاب ضـمان معـنون الى محـافظة كـربالء ا / قسم الشـؤون ا
ؤسسـ (بالنـسبة فوض او احـد ا ديـر ا ) او ا ناقـصة (وبالـعملـة احمللـية وباسم مـقدم العـطاء (بـالنسـبة للـمقاولـ تاريخ غـلق ا

قدسة. للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
ـصدقـة وكالـته النـافذة لـدى كاتب الـعدل ومن قـبل اخملول رسـميا قـاول نفـسه او وكيـله اخملول وا ٢- يتم تـقد الـعطاء مـن قبل ا
قـاولة وبعكـسه لن يتم استالم االعطـية مهما فوض ومـختوم بالنـسبة للـشركات ا ـدير ا بـكتاب صادر خالل شـهر وموقع من قبل ا

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

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـانعـة من الهـيئـة العـامة لـلضـرائب ٢٠١٩ وشهـادة تأسـيس الشـركة قـاول والـشركـات تقـد براءة ذمـة او كتـاب عدم  ٥- عـلى ا

. قدمي العطاءات احمللي والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا) واليوجد افضلية 
ـشروع ـقاول) الـسلـفة فال يـحق له ان يطـالب بـاية تـعويـضات وعـليه االسـتمـرار بتـنفـيذ ا ٦- في حـال تأخـر الصـرف وعدم مـنح (ا

ـــــــــادة ضمون ا ستحـقاته اصوليـا دون االخالل  اليـة التي قدمها ابـتداء عند االحـالة وتستـمر مطالبـته  اعـتمادا على كـفاءته ا
دنية. قاولة العمال الهندسة ا (٦٢/ط) من شروط ا

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

شروع (١٨٠) مائة وثمانون يوما. ١- مدة ا
٢- الـكلفـة التـخمـينـية (٤٨٧٫٢٢٢٫٥٥٠) اربعـمائـة وسبـعة وثـمانون مـليـون ومائـتان واثـنان وعشـرون الف وخمـسمـائة وخـمسون

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

ـقـاول تـدوين االسـعـار في جـدول الـكـمـيات رقـمـا وكـتـابـة وبـشكـل واضح وان يـكون خـالي من احلك ٤- على جـمـيع الـشـركـات وا
والشطب.

ـشـروع عبـارة عن (طـريق رابط  طـريق ابـو جغـالي وطـريق عـون (ع) بـطول ٢كـم شامل طـبـقـة بعـرض ٦م واكـتـاف (١٫٥م) لكل ٥- ا
رفق بالعطاء. جانب) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا

قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦-حتديد رقم صندوق البريد 
ـناقـشة اراء ـصـادف ٢٤/ ١٢/ ٢٠١٩ السـاعة (١٠٫٠٠صـبـاحا) في قـسم العـقود الـعـامة  ـؤتمـر يوم (الـثالثاء ) ا ٧-مـوعد انـعقـاد 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

ؤهل والراغب في احلـصول على معلومات اضافـية ارسال االسئلة عبر عـنوان البريد االلكتروني ٩- بامكان مقدمي العطـاءات ا
لقسم العـقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة على استفـساراتكم من الساعـة الثامنة صـباحا 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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