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تــعـلن رئــاسـة جـامــعـة كــركـوك عن اجــراء مـزايـدة عــلـنــيـة لـتــأجـيـر
ـصادف ٥ / ٨ / ٢٠١٩ (كـافـتـريـا) في كـليـة الـهـنـدسة يـوم االثـنـ ا
الـسـاعة الـثـانـيـة عـشـر ظـهـرا في رئـاسـة اجلـامـعـة وفق قـانون بـيع
وايــجــار امــوال الـــدولــة رقم (٢١) لــســـنــة ٢٠١٣ فــعــلـى الــراغــبــ
زايـدة مراجعـة شعبـة العقـود احلكومـية في رئاسة باالشـتراك في ا
ــبـلـغ قـدره اجلــامــعــة الســتالم نــســخــة من الــشــروط لــقـاء وصـل 
(٢٥٫٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار فقط غير قابل للرد يتم دفعها
زايدة اجور الية في الكليـة ويتحمل من ترسو عليه ا في الشؤون ا

النشر واالعالن.
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(٢٥٫٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار فقط غير قابل للرد يتم دفعها
ـالـيـة في رئـاسـة اجلـامـعـة ويـتـحـمل من تـرسـو علـيه فـي الشـؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
WF U'« WÝUz—

—U  Í– WOÐd²  W UF « W¹d¹b*«

درجـة تفاصـيلها ادنـاه ضمن تخـصيصات نـاقصات العـامة ا ديـرية العـامة للتـربية في مـحافظـة ذي قار/ شعبـة العقـود) عن اجراء ا تـعلن (وزارة التـربية/ ا
ديرية العامـة للتربية في محافظة ذي قـار/ شعبة العقود الواقعة كاتب والشـركات مراجعة ا ـوازنة اجلارية لعام (٢٠١٩) فعلى الراغبـ فيها من اصحاب ا ا
في قـضاء النـاصرية شارع احلـبوبي/ مقـابل دائرة صحـة ذي قار لغرض شـراء وثائق مسـتندات للـمناقـصة لقـاء مبلغ (٢٥٠٠٠٠) مائـتان وخمـسون الف دينار
ـدة (١٥٠ يوم) من مصرف معتمد غـير قابل للرد وتقد الـتأمينات األولية بنـسبة (١%) من مبلغ العطـاء بشكل خطاب ضمان او صك مصـدق او سفتجة نافذة 
ناقصـة على شكل عـرض فني وآخر جتاري داخل غـالف مغلق ومخـتوم يكتب سـتمسكـات اخلاصة بـا سـتندات وا في الـعراق بحـيث حتفظ وثائق العـطاء وا
ـديرية العامـة للتربية في ناقصـة واسم الشركة الراغـبة باالشتراك بـشكل واضح وتوضع في صندوق الـعطاءات لدى مقـرر جلنة الفتح في ا عـليه اسم ورقم ا

صادف ٢١ / ٧ / ٢٠١٩) وال يقبل اي عذر بشأن التأخير). محافظة ذي قار وآخر موعد لتقد العطاءات في الساعة احلادية عشرة صباحا يوم االحد ا
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- شـهادة التأسيس للشركة صادرة من دائرة تسجيل الـشركات في وزارة التجارة على ان تكون نافذة ويراعى للشـركات غير العراقية مصادقتها من اجلهات

عنية. ا
هنة بالنسبة للمكاتب اجملازة. ارسة ا ٢- اجازة 

٣- عقد تأسيس الشركة.
ماثل (٣٠ -٧٠%) مـن قيمة ماثـلة في ذات التـخصص عـدد (٣) مع ما يؤيـد ذلك للسـنوات الـ (١٠) السـابقة ويـجب ان يغطي مـبلغ العـمل ا ٤- تـقد االعمـال ا

طلوب تنفيذه. العقد ا
ديريـة العامـة للتـربية فـي محافـظة ذي قار نـافذة عنـد تقد ٥- كـتاب براءة ذمـة من الهيـئة الـعامة لـلضرائب/ قـسم الشـركات النـسخة االصـلية مـعنون الـى ا

العطاء.
بلغ (١% من مبلغ العطاء) على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق مرفق بكتاب رسمي ٦- التأمينات االولية 

دة ١٥٠ يوم من تاريخ فتح العطاءات. ديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار نافذة  معنون الى ا
الية لعام (٢٠١٤) الية في حال تـوافرها او الخر سنت تـسبق االزمة ا اليـة اخلتامية الرابحة لـسنت ماليتـ متتاليت بـعد االزمة ا ٧- تـقد احلسابات ا

اي للسنوات (٢٠١٢ - ٢٠١٣) مصدقة من قبل محاسب قانوني.
ؤهالت الكادر الفني والتخصصي لصاحب العطاء. ٨- بيان توضيحي 

رفقة مع العطاء. واصفات الفنية ا ٩- كتاب تعهد موقع ومختوم يتعهد فيه مقدم العطاء بااللتزام با
١٠- وصل الشراء (النسخة األصلية).

فوض. ستمسكات للمدير ا ١١- صورة ا
فوض. دير ا راجعة لغير ا ١٢- كتاب تخويل بالتوقيع وا

كتب. وقع االلكتروني للشركة او ا ١٣- تثبيت ا
متازة عند تقد العطاء (نسخة مصورة). ١٤- هوية غرفة التجارة الدرجة ا

كتب. ١٥- تقد كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية عن صاحب الشركة او ا
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داد رقما وكتابة ويرفض العـطاء اذا كان خالف ذلك وان تكون الكتابة واضحة وخـالية من احلك والشطب واي تصحيح يجب ان يقترن ١- تـدون االسعار با
بتوقيع مقدم العطاء وختم الشركة.

٢-الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقصة اجور نشر االعالن. ٣-يتحمل من ترسو عليه ا

ديرية العامة للتربية في صادف ١٤ / ٧ / ٢٠١٩ الساعة العاشرة صباحا في بناية ا ٤- سـيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم االثن ا
محافظة ذي قار / شعبة العقود.

. ناقص صادف ٢١ / ٧ / ٢٠١٩ او في اليوم الذي يليه وبحضور من يرغب من ا ٥- تفتح العطاءات في يوم الغلق يوم االثن ا
قدم (١٢٠) يوم من تاريخ فتح العطاءات. ٦- مدة نفاد العطاء ا

ناقصة دون تعويض الشركات ولها احلق في استعادة مبلغ وصل الشراء. ٧- للدائرة احلق في الغاء ا
ناقصة. قدم العطاء شطب اي بند من بنود ا قدم وال يجوز  سؤول عن اوراق العطار ا كتب هو ا ٨-يكون صاحب الشركة او ا

فوض حتما. دير ا ٩- يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل صاحب الشركة مع توقيع ا
ناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها. ١٠- يكون آخر موعد لشراء مستندات ا

ناقصة. ستوفي لشروط ا ١١- يرفض العطاء غير ا
ـا تتطلـبه الوثيقـة القياسـية بكافـة اقسامهـا فانه سيتم اسـتبعاد ا تـتطلبه الـوثيقة الـقياسيـة بكافة اقـسامها وفي حـال عدم التزامه  ١٢- ضـرورة االلتزام 

عطاءه.
ـساهم ـثل ينوب عن الـشركاء ا ـشروع التـقد علـيه من قبل شركـة منفـردة او اشتراك شـركت فاكـثر تضـامنيـة في تنفـيذ العـقد وتسـمية  ١٣- يـتحمل ا
سؤولية الكـاملة والتضامـنية في تنفيـذ العقد على عقد ويـخول الصالحيات الالزمة ابـتداءا من تقد وارساء العـطاء وخالل فترة التنفـيذ وكالهما يتحـمل ا

شراكة مصدق من قبل كاتب عدل. 
www.moethiqar.com -:ديرية االلكتروني موقع ا

 contractseducaion@gmil.com -:البريد االلكتروني لشعبة العقود
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