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لـقد  اعـداد (وثـائق الـعطـاء الـقـياسـيـة لـتجـهـيـز السـلع بـاسـلوب
وازنـة االحتاديـة جلمـهورية ـمولـة من ا تـنافـسي عام) لـلمـشاريع ا
قدمي الـعراق. تفتـرض هذه الوثائق عـدم حدوث اي تأهيل مـسبق 

العطاءات قبل طرح العطاء.
WOÝUOI « ¡UDF « ozUŁË

عادن صادرة في وزارة الصناعة وا
شركة اور العامة
جتهيز السلع

العطاءات التنافسية العامة:
ناقصة العامة رقم (٣ / م / أ / ٢٠٢٠) ا

(اعالن للمرة االولى)
ـواصـفات ـنيـوم دفـعـة واحدة حـسب ا جتهـيـز: ١٠٠ طن بالطـات ا

واصفات الفنية. وضحة في جدول ا طلوبة ا الفنية ا
فـتـرة الــتـجــهـيـز: ٤٥ يــوم من تـاريخ تــوقـيع الــعـقـد  DAP واصل

مخازن الشركة على شكل دفعة واحدة.
نيوم) قياس (٢٥٥٠ × ١٠٦٠× ٢٨٠) ملم ١- (٥٠  طن بالطات ا
نيوم) قياس (٢٥٥٠ × ١٢٣٠× ٢٨٠) ملم ٢- (٥٠  طن بالطات ا

l b « WI¹dÞ

وجب صك الـية نـقدا بـالدينـار العـراقي  ـستـحقـات ا يـكون دفع ا
ـركزي الـعـراقي في يوم ـا يعـادل الـدوالر باعـتـماد نـشـرة البـنك ا

توقيع العقد.
ــوازنـة ــشــروع: مــنــاقــصــة عـامــة رقـم (٣ / م / أ / ٢٠٢٠ عـلـى ا ا

التشغيلية 2020
عادن/ شركة اور العامة) جهة التعاقد: (وزارة الصناعة وا

شتري: (شركة اور العامة) ا
W¹œ«dO²Ý« W UŽ WB UM  ÊöŽ«
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العدد: ٩٣١
التاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢٥

الى: السادة
رقمة (٣ / م / أ / ٢٠٢٠) ناقصة ا م/ ا

ـعادن) يسـر (شـركة اور الـعـامة احـدى شـركات وزارة الـصـناعـة وا
ؤهـل وذوي اخلبـرة لتقـد عطاءاتهم بدعوة مـقدمي العـطاءات ا
واصفات ـنيوم دفعة واحدة) وحسب ا لتجهيز (١٠٠ طن بالطات ا

واصفات الفنية  وضحة في جدول ا طلوبة ا الفنية ا
ـالية نـقدا بـالدينـار العراقي ستـحقات ا طـريقة الـدفع: يكون دفـع ا
ـركـزي ـا يـعــادل الـدوالر بــاعـتــمـاد نـشــرة الـبــنك ا ـوجـب صك 

العراقي في يوم توقيع العقد 
فترة التجهيز: ٤٥ يوم من تاريخ توقيع العقد  DAPواصل مخازن

الشركة على شكل دفعة واحدة.
نيوم) قياس (٢٥٥٠ × ١٠٦٠× ٢٨٠) ملم ١- (٥٠  طن بالطات ا
نيوم) قياس (٢٥٥٠ × ١٢٣٠× ٢٨٠) ملم ٢- (٥٠  طن بالطات ا

مع مالحظة ما يأتي: 
ـؤهـلــ والـراغـبـ فـي احلـصـول عـلى  -1عـلى مـقــدمي الـعـطــاء ا
مـعـلـومـات اضـافـيـة االتـصـال بـ (شـركـة اور الـعـامـة) (عـبـر الـبـريـد

urscoe@ur.industry.gov.iq   االلكتروني
urcoe@gmail.com                             

خـالل ايـام الــدوام الــرســمي من االحــد الى اخلــمــيس من الــســاعـة
الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.

٢- مـبلغ الـكلـفـة التـخمـينـية: (٥٥٠ دوالر +  LME ) لـلطن الـواحد
LME (cash واصل مـخـازن الـشـركـة ويتم احـتـسـاب مـبلغ DAP 
 (buyer for high grade for aluminumلــيـوم فــتح الــعـطـاءات
ـبـلغ الـكـلـي لـلـمـنـاقـصـة. ويـتـم اعـادة احـتـسـاب مـبـلغ الحـتــسـاب ا
ـاليـة باعـتـماد مـعدل اسـعار ـستـحـقات ا ( (LMEلغـرض حتـديد ا
عـادن لثـالثة ايـام التي تـسـبق الشـحن ويتم اسـتـبعـاد العـطاءات ا

التي تزيد عن الكلفة التخمينية بأي نسبة كانت.
ها مع طلـوبة تقـد ٣- مـقدار مبـلغ التأمـينات االولـية للـمناقـصة ا

العطاء (١ %) من مبلغ العطاء.
نـاقـصة هـو ٥٠٠٠٠٠ ديـنار (خـمـسمـائة ٤- سـعر بـيع مـستـنـدات ا
ناقصة من الف دينـار ال غيرها) غير قـابلة للرد اال في حالـة الغاء ا
ـقدمي قبـل شركـتـنـا حـيث تـعـاد ثـمن الـوثـائق فـقط دون تـعـويض 
نـاقـصة اجـور النـشر واالعالن العـطاء. ويـتـحمل من تـرسـو علـيه ا

االخير..
ـهتم شـراء وثائق العطـاء بعد تقد ٥- بامكان مقـدمي العطاء ا
طلب حتريري الى شـركة اور العامة في مقـرها الرئيسي الكائن في
مديـنـة الـناصـريـة او مكـتب بـغـداد العـائـد الى شركـتـنـا في منـطـقة
الــكــرادة  –الــبــوجــمــعـة  – رقم الـدار  ١٣٩ –شــارع ابــو نـؤاس –
ــوبــايل ٠٧٩٠١٢٩٩١٨١ مــجــاور فـــنــدق ديــانــا الـــســيــاحـي (رقم ا
ـنـاقــصـة بـعـد دفع قــيـمـة الـبــيع لـلـوثـائق لـلـحـصـول عــلى اوراق ا

وضح في الفقرة (٤) اعاله. ا
وجود ـوذج صيـغة الـعطـاء ا ٦- عـلى مقـدم العـطاء ان يـستـخدم 
اذج الـعـطـاء) ويجب ان يـتم تـعـبئـة الـنـموذج في الـقـسم الرابـع (
ـطـلوبـة دون تـغيـيـر في شكـله ولن تـقبل اي ـعلـومات ا بـالـكامل بـا

بدائل.
ـطـلوبـة: (كـمـا مـبيـنـة في وثـائق الـعـطاء) ٧- مـتـطـلـبات الـتـأهـيل ا

وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطئ االسعار.
٨- يـتم تـسـليم الـعـطـاءات الى الـعـنوان االتي (شـركـة اور الـعـامة/
القـسم التـجاري الـعنـوان: محـافظـة ذي قار  –النـاصرية  –تقاطع
ـوعـد احملـدد (لـغــايـة الـسـاعـة الـواحـدة بـعـد ســوق الـشـيـوخ) في ا
ـديـنـة الـنـاصـريـة من تـاريخ غـلق الـظـهـر حـسـب الـتـوقـيت احملـلي 
ـتأخـرة سـوف ترفض ـنـاقصـة في ٢٠٢٠/٣/٢٢) وان الـعطـاءات ا ا
ـثـلـيـهم وســيـتم فـتح الـعـطـاءات بـحـضـور مـقـدمي الـعـطـاءات او 
قـر الرئـيسي لـشـــــــــركة الراغـب بـاحلضـور في العـنوان االتي (ا
اور الـــعــامــة فـي الــنــاصـــريــة/ غــرفــة جلـــنــة فــتـح الــعــروض) في
الـزمــــــــــــان والـتــاريخ الـذي يـلي يـوم الــغـلق (الـسـاعــة الـتـاسـعـة

صباحا ليوم ٢٠٢٠/٣/٢٢)
٩- ســـيــعــقــد مـــؤتــمــر خــاص لـالجــابــة عن االســــــــــــــتــفــســارات
بــتــاريــــــــــخ ٢٠٢٠/٣/١٥ في تــمـام الــسـاعــة الــتـاســعــة صـبــاحـا
دينة الـناصريـة وذلك على قاعة االجـتماعات وان بتوقيت احملـلي 
ناقصة يجب ان تقدم في موعد تعلـقة بوثائق ا كل االستفسارات ا
ؤتـمر. واذا صادف موعد اقـصاه سبعة ايـام تسبق تاريخ انـعقاد ا
ـناقـصـة عـطلـة رسـمـية فـان مـوعد ـؤتـمر او مـوعـد غـلق ا انـعقـاد ا
ـنـاقصـة حـسب احلال سـيـكون في ـؤتمـر او مـوعـد غلق ا انـعقـاد ا
الـيــوم الـذي يــلي الـعــطـلــة وبـتــمـام الــسـاعــة احملـددة في الــتـاريخ

ؤتمر وساعة الغلق. االساس لعقد ا
مع التقدير
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عـادن ان تـعلن عن تود الـشـركة الـعـامة لـلـصنـاعـات االنشـائـية احـدى تـشكـيالت وزارة الـصنـاعـة وا
تمديد اعالن الـفرصة االستثماريـة اعاله للمرة االولى لالستثـمار وبصيغة عقـد مشاركة مع الشركات
ـادة (١٥) من قانون الشـركات العامة تخـصصة العـراقية واالجنـبية وفقا الحـكام الفقـرة ثالثا من ا ا
عـدل وما جـاء في قانـون االستـثمـار رقم (١٣) لسـنة ٢٠٠٦ وتـعديالته قـانون رقم (٢٢) سنـة  ١٩٩٧ ا

عدل وكما يلي: عدني رقم (٩١) لسنة (١٩٨٨) ا رقم ٥٠ لسنة (٢٠١٥) وقانون االستثمار ا
> (فرصة استثمارية) الستثمار معمل طابوق القادسية القد بصيغة (عقد مشاركة)

ستثمر وضمن نشاط شركتنا > صناعات بديلة او اي مقترح يعرضه ا
مع االخذ بنظر االعتبار ما يلي:

عتمدون وليست وسيطة تقدمة رصينة او احدى وكالئها ا أ- ان تكون الشركة ا
. ب- ان تقدم حسابات ختامية للسنت االخيرت

لف االستثماري للفرصة االستثمارية اعاله. تطلبات والشروط الواردة في ا ج- االلتزام بكافة ا
ـشاركـة في الـفرض االسـتثـمـارية اعاله تـقد طـلـباتـهم وعـطاءاتـهم ووفق وثائق فعـلى الراغـبـ با
كن احلـصول علـيها من (مـقر الشـركة القـسم/ التجـاري) لقاء مبـلغ (٢٥٠) الف دينار الشـروط التي 

عراقي غير قابلة للرد.
راج تقد عطاءاتكم مباشرة الى مقر الشركة الكائن في بغداد  –حي بابل (محلة ٩٣١ - زقاق ٢٧
بنـاية رقم ٢) طريق مـعسـكر الرشـيد مجـاور الشـركة العـامة للـمنـتوجات الـغذائيـة (الزيـوت النبـاتية
ـقر وجـود في االستـعالمـات اخلارجـية  سابـقـا) على ان تـوضع العـطـاءات في صنـدوق العـطـاءات ا
الـشركـة بـعد تـأيـيد ذلك من قـبل جلـنة الـفـتح في الـشركـة وان اخـر موعـد لقـبـول واستـالم العـطاءات
ـصادف ٢٠٢٠/٣/٢٩ والذي يـعتبـر موعد غلق االعالن يكون لـغاية الـساعة ١٢ ظهـرا من يوم االحد ا
وعد سوف ترفض (وال يتم فتح الـعطاءات اال بعد مضي مدة (٣٠) تأخرة عن هـذا ا وان الـعطاءات ا
ـدة انفا يتم ايقاف االعالن لغرض يوم من تاريـخ نشر االعالن وفي حالة ورود عرض او اكثر خالل ا
قـدمـة التـخـاذ الـتـوصيـة بـاالحـالـة من عـدمه وفي حـال عدم دراسته وحتـلـيل الـعـرض او الـعـروض ا
الوصول الى الـتوصية بـاالحالة يصـار الى االستمـرار باالعالن لغـاية (٣٠) يوم اخرى وبـنفس االلية
يـة من تاريخ اول نشر يتم بعدها اعادة دة ال تزيد عن سنة تقو ـعتمدة في اعاله والتي تستمـر  ا
ـثلـيهم ـعلـن عنه) وسـيتم فـتح العـطاءات بـحضـور مقـدمي العـطاءات او  ـوضوع ا دراسة وتـقيم ا
الـراغـب بـاحلـضـور في الـعـنـوان االتي (قـاعـة االجتـمـاعـات/ الـطـابق االرضي في مـقـر الـشـركة) في

الزمان والتاريخ احملددين اعاله وتتحمل الشركة التي سيتم التعاقد معها اجور نشر االعالن.
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(info@scci-gov.iq) البريد االلكتروني
(www.scci-gov.iq) وقع االلكتروني ا

موبايل (٧٨٣٠١١٢٢١٠ (٠) ٩٦٤ + )

Standard Bid Documents
Issued on UR STATE COMPANY

To supply the Commodities
Tender No.3/t/U/2020 Advertised for (First time)

Supply:100 ton Aluminum Slabs in the form of (one batch)
Closing date at 1 pm according the local time in Nasiriya on 22/3/2020

Standard Bid Documents
Supplying the Commodities
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