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١. يسر مجلس محافظة بغداد/ محافظة بغداد االعالن مشاريع بناء مدارس ضمن
وازنة االستثمارية درجة ادناه ضمن  ا قـــاطــــع مـــديرية تــربية (الـكرخ االولى)ا
ؤهل وذوي اخلبـرة تقد عطاءاتهم لسنة ٢٠١٩ فعـلى كافة  مقدمي العـطاءات ا

شاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية لتنفيذ ا
ـؤهل والـراغب في احلـصول على الـوثائق اخلاصة ٢. على مقـدمي العطاءات ا
ـشاريع وجداول الكميـات مراجعة محافـظة بغداد الطابق الـثامن / قسم العقود با

خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعه ٨ صباحا ولغاية الساعة ٢ ظهرا  .
٣. يتـضمن الـعرض ثالث ظـروف/ ظرف الـعرض التـجاري/ ظـرف العـرض الفني/
طلوبة  (شهادة تأسيس ,عقد تأسيس  ,محضر ظرف يتضمن متطلـبات التأهيل ا
ارسة مهنه ,هوية تصنيف بـدرجة رابعة انشائية نافذة صادرة اجتماع  ,اجازة 
حسـابات خـتامـية الخـر سنـت مـصدقة  ,هويـة غرفـة جتارة من وزارة التـخطـيط 
ـسـتفـيده ,تـقد مـسـتمـسـكات ـاثـله مصـدقـة من اجلهه ا نـافذه , ,تقـد اعـمال 
فوض  ,تقد مايؤيد حجـب البطاقة التموينية  ,تقد براءة ذمة معنونه دير ا ا
الى محـافـظـة بغـداد صـادرة من الـهيـئـة الـعامـة لـلـضرائب)|نـسـخة اصـلـية),وصل
الشراء النسخة االصلية  ,يتـم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول الكميات
تـقدمه  ,تـقد جـدول تقـدم عمل  ,تـكون مـدة نفـاذية الـعطاء ٩٠ من قبل الـشركـة ا
وقع ـكتـبهـا مع ارقـام الهـواتف وا يـوما  ,تقـوم الشـركـة بتـثبـيت عـنوان مـتكـامل 
االلكـتـروني  اخلاص بـها   ,يـجب ان تكـون االرقـام مدونه رقـما وكـتـابة وان تـكون
الكـتابـة واضحه وخـاليـة من احلك والشـطب ومقـترن بـتوقـيع مـقدم الـعطاء  ,على
نـاقـصه تـقد شـهـادة تاسـيس وكـافة الـشركـات االجـنبـيـة الراغـبـة بـاالشتـراك بـا
مسـتمـسكـاتهـا متـرجمـة مصـدقة من الـسفـارة العـراقيـة في بلـد التـاسيس  ,تلـتزم
الشـركة بـتقد االسـعار الـنهائـية  غـير الـقابلـة للـتفاوض  ,تقـد جدول الكـميات

مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
ناقصـة بعد تقد طلب حتريري هـتم شراء وثائق ا ٤. بامـكان مقدمي العطاء ا
الى العـنوان التالي ) محافظة بغداد / قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق

البالغة لقاء مبلغ قدره (٥٠٠٫٠٠٠) (خمسمائة  الف دينار عراقي) 
٥. يـتم تـسـلـيم الـعطـاءات / الى الـعـنـوان التـالي مـحـافـظة بـغـداد / االسـتـعالمات
دينة بغداد االلـكترونيـة /الطابق االول في الساعه ١٢ ظـهرا  من التوقيت احملـلي 
ـتــأخـرة ســوف تـرفـض وسـيــتم فـتح يـوم الــثالثـاء ٣ / ٩ / ٢٠١٩  والــعـطــاءات ا
ثلـيهم الراغب باحلـضور في محافظة العـطاءات بحضور مقـدمي العطاءات او 
بغـداد / قسم العقود الساعه ١٢ ظهرا من يوم  ٣ / ٩ / ٢٠١٩ او اليوم الذي يليه.
 ٦. يـجب ان تتـضمـن العـطاءات ضـمان لـلعـطاء عـلى شكل( خـطاب ضـمان او صك
مـصـدق او ســفـتـجــة)   لـلـمـنــاقـصـة في اجلــدول  صـادر من احـد مــصـارف بـغـداد

ركزي. عتمده لدى البنك ا ا
شار اليها تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧. يستقطع من مستحقات الشـركة ا

في القوان واالنظمة  والتعليمات  العراقية
ناقصه عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨. اذا صادف موعد غلق ا

٩. كل ما يخالف ماورد في اعاله ال يعتد به
١٠. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة

١١. يــســتــبــعــد أي عــطــاء لم يــنــظـم حــسب الــوثــيــقــة الــقــيــاســيــة وبــضــمــنــهــا
االيراد السنوي)  ماثلة (السيولةالنقدية ,االعمال ا

(con .baghdad.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني ١٢. للمعلومات تتم ا
ناقصة اجور النشر واالعالن ١٣. يتحمل من ترسو عليه ا
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