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تعـلن مـحافـظـة ذي قار (الـعـقود احلـكومـيـة) عن مـناقـصـة مشـروع (تأهـيل وصـيـانة مـجـمعـات ماء االمـام احلـس (ع) فـي مديـنة
تحدة للطفل (اليونـسيف) ٢٠١٩ واستنادا لتعلـيمات تنفيذ العـقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الناصرية) ضمن منحـة اال ا
وازنـة العـامة االحتـادية لـعام ٢٠١٩ ان وثـيقة ـلحـقة بـها وتـعلـيمـات تنـفيـذ ا ـعدلـة الصـادرة من وزارة التـخطـيط والـضوابط ا ا
شـروع سوف تنـشر في اجلرائـد الوطنـية. وسيـتم العمل عـند فحص نـاقصة الـعامة لـهذا ا الدعـوة لتقـد العطـاء (االعالن) عن ا
ؤهلة االشتراك قدمي الـعطاءات كافة من الـدول ا عتمدة للـمناقصات الـدولية العامة والـتي تتيح  وتقيـيم العطاءات وفق االليـة ا
ـؤهـلـة). وبإمـكـان مـقدمي تـحـدة (اخلـاصة بـتـعـريف الدول ا فـيـها كـمـا هـو محـدد في الـنـشـرة التـوضـيـحيـة الـصـادرة من اال ا
قدمي العطاء ان اسلوب العـطاءات شراء وثائق العطاء باللغـة العربية بعد تقد طلب حتـريري الى العنوان احملدد بالتعلـيمات 
ؤتـمـر اخلاص ـشاريـع في ديوان احملـافـظـة وسوف يـتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قـسم حـسابـات ا الدفع سـيـتم 
صادف ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ في بناية ـناقصة عند السـاعة (١٢) ظهرا من يوم اخلمـيس ا شارك في ا باالجابات على استـفسارات ا
ذكورة ادناه على االقل والشركات صنفـ من الدرجة ا ؤهل وا قاول الـعراقي ا ماء ذي قار  فعـلى الراغب من الشركات وا
الـعربية واالجـنبية من اصـحاب االختصـاص مراجعة قـسم العقود احلـكومية حملـافظة ذي قار لـشراء نسخة مـن الوثائق اخلاصة
شـروع علما ان سعر الـعطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قـابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية الـتصنيف االصلـية للشركات با

ستمسكات التالية:- العراقية واوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

بلغ تطلبات الفنـية:- اخلبرة العامة للـشركة التي يجب ان ال تقل عن عشر سـنوات. واخلبرة التخصصـية ولعقد عدد (١) و أ- ا
ال يقـل عن (٣١٩٫٥٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة وتـسعة عشـر مليـون وخمسمـائة الف دينار عـراقي وللسـنوات الـ (١٠) السابـقة  اجنازها

بنجاح وجودة كاملة.
ب:- الكوادر الفنية

الية: تطلبات ا ج- ا
الي السابق الذي يظـهر حتقيق االرباح خالل (٢) سنة للسنوات السابـقة في حال توفرها او للسنوات التي سبقت اوال:- االداء ا

الية هي ( ٢٠١٢- ٢٠١٣) (كشف احلسابات اخلتامية). االزمة ا
ـبـلغ اكـبـر او يـسـاوي ــشـروع  ــالـيـة لـتـنـفـيـذ ا ـالـيـة (الـســيـولـة الـنـقـديـة) من خـالل تـقـد مـا يـثـبت الـقـدرة ا ـوارد ا ثــانـيـا:- ا

(١٩١٫٧٠٠٫٠٠٠) مائة وواحد وتسعون وسبعمائة الف دينار عراقي.
تطلبات القانونية: هـ ا

ـقدمـة في الـقائـمة ـصالح لم يـتم وضع الـشركـة ا اوال:- االهـليـة وتشـمل (جـنسـيـة الشـركـة مقـدمـة العـطاء  –ال يـوجد تـضارب بـا
ملوكة للدولـة (ان تثبت انها مستقلة قـانونيا وماليا وانها تعـمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت السـوداء الشركات ا
ـتحـدة/ مـجلس االمن تـابـعة لـصـاحب العـمل) غـير مـسـتبـعدة مـن قبل صـاحب الـعمل او اسـتنـادا الى قـرار صادر مـن قبل اال ا

ناقصات). للمشاركة في ا
ثانيا:- لم تظهر عقود غـير منفذة خالل ال (٥) سنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء لم يصدر بحق الـشركة مقدمة العطاء
دة ال (٥) سنوات ناقصات بدولة صاحب العمل استنادا الى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه و شاركة في ا نع ا قرار 
جموعها اكثر من ٤٠%  صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها وقوفة سوفه لن تشكل  طالبات ا السابقة جميع ا

كمشاكل ثم حلها ضد مقدم العطاء.
انعة (نسخة اصلية + نسخـة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي ثالثا:- عدم 

قار.
رابعا:- شهـادة تأسيس الشركة مع مالحـظة في حال كون الشركـة مقدمة العطـاء اجنبية تقـوم بتقد اوراقها كـافة ومصدقة لدى

وزارة اخلارجية العراقية.
قاولة حسب ما ـقاول او الشركات ا قاولـ صادرة من وزارة لتخطيط وتكون درجة وصنف ا خامسا:- هـوية تسجل وتصنيف ا

مطلوب في اجلدول ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا

وجب خـطاب ضـمان بـنكي صادر من قـدمي العـطاءات  ١- كل الـعطـاءات يجب ان تـتضمن ضـمان لـلعـطاء (التـأميـنات االوليـة) 
wKOšb « tK « b³Ž 5 (« b³Ž ‰œUŽ

W U Ë Ø—U  Í– k U×

محافظة ذي قار E-mail: Gc.thiqar@yahoo.com/ اميل قسم العقود احلكومية
العقود احلكومية
العدد/ ١٦٥١
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WO³Młô«Ë WOÐdF «  U dA «Ë 5 ËUI*« W U  Øv «

ÊöŽ« ØÂ

مصرف معـتمد في العـراق وبنسبـة ١% من مبلغ الكـلفة التـخمينـية للمـشروع ومعنـون الى جهة التـعاقد (ديوان مـحافظة ذي قار/
نـاقص الفائز ناقـصة وعلى ا دة ١٥٠ يوم من تاريخ غـلق ا ـناقصـة ويكون نافـذ  قـسم العقود احلـكوميـة) ويذكر فيه رقم واسم ا
ناقـصة مباشـرة بعد اصدار كـتاب االحالة قـبل توقيع العـقد تقد صك مـصدق او خطاب قـاول) الذي ترسو عـليه ا (الـشركة او ا
صارف العراقية في بغداد ضمـان بحسن التنفيذ بـقيمة ٥% من مبلغ االحالة عـلى ان يكون خطاب ضمان او صك صادر من احـد ا

او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
ناقـص مسـتجيـبة عنـد تلبـيتها قدمـة من ا ٣- يـتم اعتمـاد الوثائق الـقياسـية الصـادرة من وزارة التخـطيط وتكـون العطـاءات ا
نـاقصـة وفي حال عدم ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التأهـيل احملددة فـيهـا بفـروعهـا كافـة والشـروط القـانونيـة والفـنيـة وا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
نـاقصـة وان تتـحمل الـشركـة التي يـحال بـعهـدتها ـناقـصة اجـور النـشر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٦- تتـحمل من تـرسو عـليه ا

العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يـلتزم الـطرف الثـاني بان يشـغل ما ال يقل عن (٣٠ يـوم) من عمالـة موظفـيه العـمالة الـوطنيـة عن طريق مـراكز التـشغيل اال في
طـلوبـة وبكـتـاب رسمي مـباشـر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تـاريخ استالم ركـز عن تـوفيـر االعداد واالخـتصـاصـات ا حالـة اعتـذار ا

ركز للطلب. ا
٨- في حـالة اشتـراك اكثر من مـناقص في تقـد عطاء واحـد لتنـفيذ الـعقد تـكون مسـؤوليتـهم تضامـنية تـكافلـية في ذلك لتـنفيذه

على ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصل مواد العمل الى ا

ثال لرب عد من قبلها واعتـدال اسعاره وكذلك تنفيذ الـعمل باعتبارها  ستفـيدة مسؤولية الكشف الـفني ا ١٠- تتحمل الدائرة ا
قاولة. العمل بعقد ا

١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قـدم على العطـاءات باستكمال الـنواقص التي تسمح بـها التعلـيمات خالل سبعة قـاولب واجملهزين ا ١٢- تلتـزم الشركات وا

كن قبولها. ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
صنـعة واجملهزة داخل العـراق للمشـروع مع مراعاة لضوابط الـسعر والنوعـية اجملهزة مدى ١٣- تكون االولـوية للمـواد االولية ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٤ / ٧ / ١٦١٣٥ في ٣ / ٨ / ٢٠١٧. مطابقتها للمواصفات ا
ـصـادف ٨ / ٨ / ٢٠١٩ الى الـعـنـوان الـتالي ١٤- ان اخر يـوم لـتـقـد الـعـطـاءات نـهـايـة السـاعـة (١١) ظـهـرا من يـوم اخلـمـيس ا
مـحافظـة ذي قار قسم الـعقـود احلكومـية في مقـرها الـكائن في النـاصرية  –االدارة احمللية  –قرب مـصرف الـرشيد  –فرع ذي قار
ـقـدمة بـالـدينـار الـعـراقي حصـرا رقـما وكـتـابـة وان يوقع عـلى جـميع ٥٣٥ (مبـنى هـيـئة االعـمـار سابـقـا) على ان تـكـون االسـعار ا
قاول مع ذكر العنوان مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحـة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم ا
ـقاول بـصحـته ويعـتبـر التـبلـيغ من خالله مـلزم واصـوليـا وكمـا يقدم الكـامل للـشركـة ورقم الهـاتف والبـريد االلـكتـروني ويلـتزم ا
دنية وبطاقة السكن وال يسمح التقد عن طريق البريد االلكتروني وسيتم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال ا
ة ـثلـيهم الـراغبـ باحلـضور الى ديـوان محافـظة ذي قـار مبـنى احملافـظة الـقد فتح الـعطـاءات بحـضور مـقدمي الـعطاءات او 
ـنـاقـصـة عـطلـة رسـمـيـة فـيؤجـل الى اليـوم الـذي يـلـيه عـلى ان تـقدم ـتـأخـرة. واذا صـادف يوم فـتح ا وسـوف تـرفض الـعطـاءات ا
ناقـصة واسم مقدم الـعطاء وتوقـيعه ورقم الهـاتف والعنوان العطاءات داخل ظـروف مغلـقة ومختـومة ومثبـت عليهـا رقم واسم ا

االلكتروني.
ـية (اليونسيف) بعد ان تقوم احملافظة بارسال كتاب انحة منظمة الطفل العا ١٥ - تسدد مستحقات الشـركات عن طريق اجلهة ا

الية. ستحقات ا رسمي با
   

تعـلن مـحافـظـة ذي قار (الـعـقود احلـكومـيـة) عن مـناقـصـة مشـروع (تأهـيل وصـيـانة مـجـمعـات ماء االمـام احلـس (ع) فـي مديـنة
تحدة للطفل (اليونـسيف) ٢٠١٩ واستنادا لتعلـيمات تنفيذ العـقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ الناصرية) ضمن منحـة اال ا
وازنـة العـامة االحتـادية لـعام ٢٠١٩ ان وثـيقة ـلحـقة بـها وتـعلـيمـات تنـفيـذ ا ـعدلـة الصـادرة من وزارة التـخطـيط والـضوابط ا ا
شـروع سوف تنـشر في اجلرائـد الوطنـية. وسيـتم العمل عـند فحص نـاقصة الـعامة لـهذا ا الدعـوة لتقـد العطـاء (االعالن) عن ا
ؤهلة االشتراك قدمي الـعطاءات كافة من الـدول ا عتمدة للـمناقصات الـدولية العامة والـتي تتيح  وتقيـيم العطاءات وفق االليـة ا
ـؤهـلـة). وبإمـكـان مـقدمي تـحـدة (اخلـاصة بـتـعـريف الدول ا فـيـها كـمـا هـو محـدد في الـنـشـرة التـوضـيـحيـة الـصـادرة من اال ا
قدمي العطاء ان اسلوب العـطاءات شراء وثائق العطاء باللغـة العربية بعد تقد طلب حتـريري الى العنوان احملدد بالتعلـيمات 
ؤتـمـر اخلاص ـشاريـع في ديوان احملـافـظـة وسوف يـتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قـسم حـسابـات ا الدفع سـيـتم 
صادف ٢٥ / ٧ / ٢٠١٩ في بناية ـناقصة عند السـاعة (١٢) ظهرا من يوم اخلمـيس ا شارك في ا باالجابات على استـفسارات ا
ذكورة ادناه على االقل والشركات صنفـ من الدرجة ا ؤهل وا قاول الـعراقي ا ماء ذي قار  فعـلى الراغب من الشركات وا
الـعربية واالجـنبية من اصـحاب االختصـاص مراجعة قـسم العقود احلـكومية حملـافظة ذي قار لـشراء نسخة مـن الوثائق اخلاصة
شـروع علما ان سعر الـعطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قـابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية الـتصنيف االصلـية للشركات با

ستمسكات التالية:- العراقية واوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

بلغ تطلبات الفنـية:- اخلبرة العامة للـشركة التي يجب ان ال تقل عن عشر سـنوات. واخلبرة التخصصـية ولعقد عدد (١) و أ- ا
ال يقـل عن (٣١٩٫٥٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة وتـسعة عشـر مليـون وخمسمـائة الف دينار عـراقي وللسـنوات الـ (١٠) السابـقة  اجنازها

بنجاح وجودة كاملة.
ب- الكوادر الفنية

الية: تطلبات ا ج- ا
الي السابق الذي يظهر حتقيق االرباح خالل ( (2سنة للسنوات السابـقة في حال توفرها او للسنوات التي سبقت اوال:- االداء ا

الية هي (٢٠١٢ - ٢٠١٣) (كشف احلسابات اخلتامية). االزمة ا
ـبـلغ اكـبـر او يـسـاوي ــشـروع  ــالـيـة لـتـنـفـيـذ ا ـالـيـة (الـســيـولـة الـنـقـديـة) من خـالل تـقـد مـا يـثـبت الـقـدرة ا ـوارد ا ثــانـيـا:- ا

(١٩١٫٧٠٠٫٠٠٠) مائة وواحد وتسعون وسبعمائة الف دينار عراقي.
تطلبات القانونية: هـ ا

ـقدمـة في الـقائـمة ـصالح لم يـتم وضع الـشركـة ا اوال:- االهـليـة وتشـمل (جـنسـيـة الشـركـة مقـدمـة العـطاء  –ال يـوجد تـضارب بـا
ملوكة للدولـة (ان تثبت انها مستقلة قـانونيا وماليا وانها تعـمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت السـوداء الشركات ا
ـتحـدة/ مـجلس االمن تـابـعة لـصـاحب العـمل) غـير مـسـتبـعدة مـن قبل صـاحب الـعمل او اسـتنـادا الى قـرار صادر مـن قبل اال ا

ناقصات). للمشاركة في ا
ثانيا:- لم تظهر عقود غـير منفذة خالل ال (٥) سنوات السـابقة ولغاية موعد تسـليم العطاء لم يصدر بحق الـشركة مقدمة العطاء
دة ال (٥) سنوات ناقصات بدولة صاحب العمل استنادا الى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه و شاركة في ا نع ا قرار 
جموعها اكثر من ٤٠% صافي مـستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها وقوفة سوفه لن تشكل  طالـبات ا السابقة جميع ا

كمشاكل ثم حلها ضد مقدم العطاء.
انعة (نسخة اصلية + نسخـة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي ثالثا:- عدم 

قار.
رابعا:- شهـادة تأسيس الشركة مع مالحـظة في حال كون الشركـة مقدمة العطـاء اجنبية تقـوم بتقد اوراقها كـافة ومصدقة لدى

وزارة اخلارجية العراقية.
قاولة حسب ما ـقاول او الشركات ا قاولـ صادرة من وزارة لتخطيط وتكون درجة وصنف ا خامسا:- هـوية تسجل وتصنيف ا

مطلوب في اجلدول ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا

وجب خـطاب ضـمان بـنكي صادر من قـدمي العـطاءات  ٢- كل الـعطـاءات يجب ان تـتضمن ضـمان لـلعـطاء (التـأميـنات االوليـة) 
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مصرف معـتمد في العـراق وبنسبـة ١% من مبلغ الكـلفة التـخمينـية للمـشروع ومعنـون الى جهة التـعاقد (ديوان مـحافظة ذي قار/
نـاقص الفائز ناقـصة وعلى ا دة ١٥٠ يوم من تـاريخ غلق ا نـاقصة ويكـون نافذ  قسم العـقود احلكومـية) ويذكـر فيه رقم واسم ا
ناقـصة مباشـرة بعد اصدار كـتاب االحالة قـبل توقيع العـقد تقد صك مـصدق او خطاب قـاول) الذي ترسو عـليه ا (الـشركة او ا
صارف العراقية في بغداد ضمـان بحسن التنفيذ بـقيمة ٥% من مبلغ االحالة عـلى ان يكون خطاب ضمان او صك صادر من احـد ا

او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
ناقـص مسـتجيـبة عنـد تلبـيتها قدمـة من ا ٣- يـتم اعتمـاد الوثائق الـقياسـية الصـادرة من وزارة التخـطيط وتكـون العطـاءات ا
نـاقصـة وفي حال عدم ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التأهـيل احملددة فـيهـا بفـروعهـا كافـة والشـروط القـانونيـة والفـنيـة وا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
نـاقصـة وان تتـحمل الـشركـة التي يـحال بـعهـدتها ـناقـصة اجـور النـشر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٦- تتـحمل من تـرسو عـليه ا

العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلـتزم الـطرف الثـاني بان يشـغل ما ال يقل عن (٣٠ يـوم) من عمـالة موظـفيه العـمالة الـوطنـية عن طريق مـراكز التـشغيل اال في
طـلـوبة وبـكتـاب رسمي مـباشـر وخالل مـدة (٣٠ يوم) من تـاريخ استالم ـركز عن تـوفيـر االعـداد واالختـصاصـات ا حـالة اعـتذار ا

ركز للطلب. ا
٨- في حـالة اشتـراك اكثر من مـناقص في تقـد عطاء واحـد لتنـفيذ الـعقد تـكون مسـؤوليتـهم تضامـنية تـكافلـية في ذلك لتـنفيذه

على ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصل مواد العمل الى ا

ثال لرب عد من قبلها واعتـدال اسعاره وكذلك تنفيذ الـعمل باعتبارها  ستفـيدة مسؤولية الكشف الـفني ا ١٠- تتحمل الدائرة ا
قاولة. العمل بعقد ا

١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قـدم على العطـاءات باستكمال الـنواقص التي تسمح بـها التعلـيمات خالل سبعة قـاولب واجملهزين ا ١٢- تلتـزم الشركات وا

كن قبولها. ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
صنـعة واجملهزة داخل العـراق للمشـروع مع مراعاة لضوابط الـسعر والنوعـية اجملهزة مدى ١٣- تكون االولـوية للمـواد االولية ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٤ / ٧ / ١٦١٣٥في ٣ / ٨ / ٢٠١٧. مطابقتها للمواصفات ا
ـصـادف ٨ / ٨ / ٢٠١٩ الى الـعـنـوان الـتالي ١٤- ان اخر يـوم لـتـقـد الـعـطـاءات نـهـايـة السـاعـة (١١) ظـهـرا من يـوم اخلـمـيس ا
مـحافظـة ذي قار قسم الـعقـود احلكومـية في مقـرها الـكائن في النـاصرية  –االدارة احمللية  –قرب مـصرف الـرشيد  –فرع ذي قار
ـقـدمة بـالـدينـار الـعـراقي حصـرا رقـما وكـتـابـة وان يوقع عـلى جـميع ٥٣٥ (مبـنى هـيـئة االعـمـار سابـقـا) على ان تـكـون االسـعار ا
قاول مع ذكر العنوان مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحـة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم ا
ـقاول بـصحـته ويعـتبـر التـبلـيغ من خالله مـلزم واصـوليـا وكمـا يقدم الكـامل للـشركـة ورقم الهـاتف والبـريد االلـكتـروني ويلـتزم ا
دنية وبطاقة السكن وال يسمح التقد عن طريق البريد االلكتروني وسيتم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال ا
ة ـثلـيهم الـراغبـ باحلـضور الى ديـوان محافـظة ذي قـار مبـنى احملافـظة الـقد فتح الـعطـاءات بحـضور مـقدمي الـعطاءات او 
ـنـاقـصـة عـطلـة رسـمـيـة فـيؤجـل الى اليـوم الـذي يـلـيه عـلى ان تـقدم ـتـأخـرة. واذا صـادف يوم فـتح ا وسـوف تـرفض الـعطـاءات ا
ناقـصة واسم مقدم الـعطاء وتوقـيعه ورقم الهـاتف والعنوان العطاءات داخل ظـروف مغلـقة ومختـومة ومثبـت عليهـا رقم واسم ا

االلكتروني.
ـية (اليونسيف) بعد ان تـقوم احملافظة بارسال كتاب انحة مـنظمة الطفل العا ١٥- تسدد مستحقات الشـركات عن طريق اجلهة ا

الية. ستحقات ا رسمي با


