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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درجة في R001طن حديد كهربائي بالرقم الرمزي  750م/ د جتهيز  15/2018 عملي محوالت التوزيع والقدرة وحسب الفقرات والكميات ا

واصفات الفنية وقائمة جدول التسليم. ا
(معلنة للمرة الثانية)                                                                                                                           تاريخ الغلق (2018/11/7)
وجب الوثائق القياسية ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عـطاءاتهم  عـادن/ شركة ديالى العامة) بدعوة مقدمي الـعطاءات ا سير (وزارة الصناعة وا

االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
ـؤهـلـ والـراغـبـ في احلـصـول عـلـى مـعـلومـات اضـافـيـة االتـصـال (شـركـة ديـالـى العـامـة) وعـبـر الـبـريـد االلـكـتـروني  1-عـلى مـقـدمي الـعـطـاء ا

قدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي: ( (www.dialacompany.comوكما موضحة بالتعليمات 
أ. الكلفة التخمينية للمناقصة هي ( (1687500دوالر (مليون وستمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دوالر فقط) واصل مخازن شركة ديالى.
ـها مع ـطلـوب تـقد ب. مقـدار مـبلغ الـتـأميـنـات االوليـة لـلمـنـاقصـة هو ( (33750دوالر (ثالثة وثالثـون الف وسـبعـمـائة وخـمـسون دوالر فـقط) وا

العطاء.

ج. ان سـعـر بـيع مسـتـنـدات للـمـناقـصـة هو ( (200000ديـنـار عراقي (فـقط مـائتـان الف ديـنـار عراقي ال غـيـرها) غـيـر قـابلـة لـلرد اال في حـال الـغاء
قدمي العطاءات. ناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض  ا

اذج العطـاء) ويجب ان يتم تعـبئة النـموذج بالكامل دون اي ـوجود في القسم الـرابع ( وذج صيغـة العطاء ا د. عـلى مقدم العـطاء ان يستـخدم 
طلوبة. علومات ا تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با

مالحـظة:- تـعفى الـشـركات االجـنبـية الـرصيـنة الـتي ليس لـديهـا فرع او تـمثـيل رسـمي او وكيل جتـاري مسـجل في العـراق من تقـد وصل شراء
ناقصة. مستندات ا

طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء)  2- متطلبات التأهيل ا
 3- يتم تـسلـيم العـطاءات الى العـنوان االتي (شـركة ديـالى العامـة/ طريق بـغداد بعـقوبـة اجلديـدة - قرب تقـاطع القـدس) وان اخر موعـد لتـسليم
ـتـأخرة سـوف ترفـض وسيـتم فـتح العـطاءات ـناقـصة في 11/7/ 2018وان الـعـطاءات ا العـطـاء سيـكـون السـاعـة الثـانـية ظـهرا من تـاريخ غـلق ا
ثليهم الراغب باحلضور في العنوان االتي (مقر شركتنا/ غرفة جلنة فتح العروض) في الساعة التاسعة صباحا بحصور مقدمي العطاءات او 
ليوم 11/8/ 2018وفي حـالة مـصادفة يـوم الغـلق عطـلة رسمـية يـكون الـيوم التـالي للـدوام الرسـمي هو اخـر موعد لـتقـد العـطاء ويعـتبـر موعد

الغلق.. مع التقدير.
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