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محافظة ذي قار 
العقود احلكومية

العدد/ ١٧٦٠
التاريخ : ١ / ٨ / ٢٠١٩

رقم ١٢٢٩ في ١١ / ٦ / ٢٠١٩ و ١٤٩٩ في ٩ / ٧ / ٢٠١٩ احلاقا باعالننا ا
تعلن مـحافظـة ذي قار (الـعقود احلـكوميـة) عن مناقـصة مشـروع (جتهـيز محـطات متـنقلـة ٣٣/ ١١ /ك.ف عدد٣/) ضمن
عدلة الصادرة من خطـة تنميـة االقاليم لعام ٢٠١٩ واستنادا لـتعليمـات تنفيذ الـعقود احلكومـية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤  ا
وازنة العـامة االحتادية لعام ٢٠١٩ ان وثيـقة الدعوة لتقد لحقة بـها وتعليمات تـنفيذ ا وزارة التخطـيط والضوابط ا
ـشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنيـة. وسيتم العمل عند فحص وتقييم ناقصة العامة لهذا ا العـطاء (االعالن) عن ا
ـؤهـلة ـقـدمي الـعـطاءات كـافـة من الـدول ا ـعـتـمـدة لـلمـنـاقـصـات الدولـيـة الـعـامـة والتـي تتـيح  الـعـطـاءات وفق االلـية ا
ؤهـلة). ـتحـدة (اخلاصـة بتـعريف الـدول ا االشـتراك فـيهـا كمـا هو مـحدد في الـنشـرة التـوضـيحـية الـصادرة من اال ا
وبإمكان مقدمي العـطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعـد تقد طلب حتريري الى العنوان احملدد بالتعليمات
شـاريع في ديوان احملـافظة ـوجب وصل شراء يـقطع من قبل قـسم حسـابات ا ـقدمي العـطاء ان اسـلوب الدفع سـيتم 
نـاقصة عـند الـساعة (١٢) ظـهرا من يوم شـارك في ا ـؤتمر اخلـاص باالجابـات على اسـتفسـارات ا وسوف يتم عـقد ا
ـصادف ١٨ / ٨ / ٢٠١٩ في في بـنايـة الشـركـة العـامة لـتوزيع كـهربـاء اجلـنوب/شـمال الـناصـرية/ فـرع ذي قار االحـد ا
ذكـورة ادناه على االقـل والشركات صـنف من الـدرجة ا ـؤهل وا قـاول العـراقي ا فـعلى الراغـب من الشـركات وا
العربيـة واالجنبية من اصحـاب االختصاص مراجعة قـسم العقود احلكومـية حملافظة ذي قار لـشراء نسخة من الوثائق
شروع عـلما ان سعر العطاء الـواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير  قـابلة للرد على ان يتم تـقد هوية التصنيف اخلاصة با
ـسـتمـسـكات للـشـركات الـعـراقيـة واوراق الـتسـجـيل لـلشـركـات االجنـبـية عـنـد شراء الـعـطاء عـلى ان يـتـضمن الـعـطاء ا

التالية:-
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

ـمـاثـلـة واخلـبـرة ــتـطـلـبـات الـفـنـيـة:- اخلـبـرة الـعـامـة لـلـشـركـة الـتي يــجب ان ال تـقل عن سـبع سـنـوات. االعـمـال ا أ- ا
ـبـلغ ال يـقل عن (٣٫٤٦١٫٥٣٢٫٠٠٠) ثالثـة ملـيـار ورابـعـمـائة وواحـد وسـتـون مـلـيون التـخـصـصـيـة ولعـقـد عـدد (١) و

وخمسمائة واثنان وثالثون الف دينار عراقي وللسنوات الـ (٧) السابقة  اجنازها بنجاح وجودة كاملة.
طلوبة:- عدات ا ب- الكوادر الفنية وا

الية: تطلبات ا ج- ا
الي الـسـابق الذي يـظهـر حتقـيق االربـاح للـسنـت االخـيـرت في حـال توفـرها او الـسـنتـ التي سـبقت اوال:- االداء ا

الية هي (٢٠١٢-٢٠١٣) (كشف احلسابات اخلتامية). االزمة ا
ـبلغ اكـبر او يساوي شروع  ـالية لـتنفيـذ ا الـية (السـيولة الـنقديـة) من خالل تقـد ما يثبـت القدرة ا وارد ا ثانيـا:- ا
(٤٫١٩٩٫٩٩٢٫١٦٠) اربـعة مليار ومـائة وتسعـة وتسعون ملـيون وتسعـمائة واثنان وتـسعون الف ومائـة وستون دينار

عراقي.
ـبـلغ قدره (٤٫١٩٩٫٩٩٢٫١٦٠) اربـعة مـلـيار ومـائة وتـسعـة وتـسعـون ملـيون ثـالثـا:- معـدل االيـراد السـنوي ان يـكون 

وتسعمائة واثنان وتسعون الف ومائة وستون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: هـ ا

قـدمة في صـالح لم يتم وضـع الشركـة ا اوال:- االهـليـة وتشـمل (جنـسيـة الشـركة مـقدمـة العـطاء  –ال يـوجد تـضارب بـا
مـلوكة لـلدولة (ان تثـبت انها مـستقلـة قانونـيا وماليـا وانها تعـمل وفق القانـون التجاري القائمـة السوداء الـشركات ا
وان ال تـكون وكاالت تـابعـة لصـاحب العـمل) غيـر مسـتبـعدة من قـبل صاحب الـعمل او اسـتنـادا الى قرار صـادر من قبل

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا اال ا
ثـانيـا:- لم تظـهر عقـود غيـر منـفذة خالل ال (٥) سـنوات الـسابـقة ولـغايـة موعـد تسـليم الـعطـاء لم يصـدر بحق الـشركة
ـناقصـات بدولة صـاحب العـمل استنـادا الى قرار صادر بـحقه مصـادرة ضمان ـشاركة في ا نع ا مـقدمة الـعطـاء قرار 
ـجـمـوعـهـا اكثـر من ٤٠% صـافي ـوقـوفـة سـوفه لن تـشـكل  ـطالـبـات ا ـدة ال (٥) سـنـوات الـسـابـقـة جـمـيع ا عطـاءه و

مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل ثم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا:- بـراءة ذمة (نسخـة اصلية + نـسخة مصـورة) ونافذة صادرة من الهـيئة العـامة للضـرائب ومعنونـة الى محافظة

ذي قار/ العقود احلكومية.
رابعـا:- شهـادة تأسـيس الشـركة مع مالحـظـة في حال كـون الشـركة مـقدمـة العـطـاء اجنـبيـة تقـوم بتـقد اوراقـها كـافة

ومصدقة لدى وزارة اخلارجية العراقية.
قاولة قاول او الشركات ا قاول صادرة من وزارة لتخطـيط وتكون درجة وصنف ا خامسا:- هويـة تسجل وتصنيف ا

طلوبة هي (كهربائية ثالثة). ا

ناقصة (نسخة اصلبية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا
ـوجب خطاب ضـمان بنكي او قدمـي العطاءات  ١- كل العـطاءات يجب ان تـتضمن ضمـان للعـطاء (التأمـينات االولـية) 
صك مصدق او سـفتجة صادرة من مصرف معـتمد في العراق وبنسبة ١%  من مبلغ الـكلفة التخمينـية للمشروع ومعنون
دة ١٥٠ ناقصة ويـكون نافذ  الى جـهة التعاقـد (ديوان محافـظة ذي قار/ قسم العـقود احلكومـية) ويذكر فيه رقـم واسم ا
ـناقصـة مباشـرة بعد اصدار ـقاول) الذي ترسـو عليه ا ناقص الـفائز (الـشركة او ا ـناقصة وعـلى ا يـوم من تاريخ غلق ا
كتـاب االحـالة قـبل توقـيع الـعقـد تقـد خطـاب ضمـان بـحسن الـتنـفيـذ بـقيـمة ٥% من مـبلـغ االحالـة على ان يـكون خـطاب
ـصـارف العـراقـيـة في بغـداد او احملـافظـات اجلـنوبـيـة نافـذا الى مـا بـعد انـتـهاء فـتـرة الصـيـانة ضمـان صـادر من احد ا

وتصفية احلسابات النهائية.
ـناقصـ مستـجيبـة عند ـقدمة من ا ٢- يتم اعـتماد الـوثائق القـياسيـة الصادرة من وزارة الـتخطـيط وتكون الـعطاءات ا
ـناقصة طـلوبة في شروط ا الـية ا ـعاييـر التأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والشـروط القانـونية والفـنية وا تلبـيتها 
ـا تتـطـلبه الـوثـيقـة الـقيـاسـية بـكـافة اقـسـامهـا يـتم استـبـعاده ويـعـتبـر عـطاءه غـير وفي حـال عدم الـتـزام مقـدم الـعطـاء 

مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٣- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٤- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
نـاقـصة وان تـتحـمل الـشركـة التي يـحال ـنـاقصـة اجور الـنشـر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٥- تـتحـمل من تـرسو عـليه ا
بعهدتها العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٦- يلـتزم الطرف الثاني بـان يشغل ما ال يقل عن (٣٠%) مـن عمالة موظفـيه العمالة الـوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال
طلـوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ ـركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا في حالة اعتذار ا

ركز للطلب. استالم ا
٧- في حالة اشـتراك اكثر مـن مناقص في تـقد عطاء واحـد لتنـفيذ الـعقد تكـون مسؤولـيتهم تـضامنـية تكـافلية في ذلك

لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
واقع. ٨- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصل مواد العمل الى ا

عـد من قبلـها واعـتدال اسعـاره وكذلك تـنفيـذ العـمل باعتـبارها ستـفيـدة مسؤولـية الـكشف الفـني ا ٩- تتحـمل الدائـرة ا
قاولة. ثال لرب العمل بعقد ا

١٠- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
صنعة واجملهـزة داخل العراق للمشروع مع مراعاة لضـوابط السعر والنوعية اجملهزة مدى ١١- تكـون االولوية للمواد ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٤ / ٧ / ١٦١٣٥ في ٣ / ٨ / ٢٠١٧. مطابقتها للمواصفات ا
قدم على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل قاولب واجملهزين ا ١٢- تلتزم الشركات وا

كن قبولها. خمس ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
صـادف ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩ الى العـنوان ١٣- ان اخـر يوم لـتـقد الـعطـاءات نـهايـة السـاعة (١١) ظـهـرا من يوم اخلـميـس ا
التالي محافظة ذي قار قسم الـعقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية  –االدارة احمللية  –قرب مصرف الرشيد –
قـدمة بـالديـنار الـعراقي حـصرا رقـما وكـتابة وان فرع ذي قـار ٥٣٥(مبـنى هيـئة االعـمار سابـقا) عـلى ان تكـون االسعـار ا
يوقع عـلى جمـيع مسـتندات الـعطـاء وتكـون الكتـابة واضـحة وخالـية من احلك والـشطب وتـكون جمـيع االوراق مخـتومة
قاول بصحته ويعتبر التبليغ من قاول مع ذكر العنوان الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم ا بختم ا
دنـية وبطاقة الـسكن وال يسمح خالله ملـزم واصوليا وكمـا يقدم البـطاقة التـموينيـة وما يؤيد حـجبها وهـوية االحوال ا
ثليـهم الراغبـ باحلضور الـتقد عن طريق الـبريد االلـكتروني وسـيتم فتح الـعطاءات بحـضور مقـدمي العطـاءات او 
نـاقصة ـتأخـرة. واذا صادف يوم فـتح ا ة وسـوف ترفض الـعطاءات ا الى ديوان محـافظـة ذي قار مبـنى احملافـظة الـقد
عطلة رسمية فيؤجل الى الـيوم الذي يليه على ان تقدم الـعطاءات داخل ظروف مغلقة ومخـتومة ومثبت عليها رقم واسم

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ا
ذكور ادناه من ضمن تخصيصات االعوام (٢٠١٩ - - ٢٠٢٠). شروع ا ١٤- تسدد مبالغ ا
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وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة
ديرية العامة للمجاري ا
مديرية مجاري كركوك

القانونية وحدة العقود/ جلنة االعالن

العدد/ ٢٦٦٢
التاريخ١/ / ٨ / ٢٠١٩
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