
 U½öŽ≈4

www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6435 -6436 السبت - االحد 24 من ذي احلجة 1440 هـ 24-25 من آب (أغسطس) 2019 م
Issue 6435-6436 Saturday-Sunday 24-25/8/2019

œuIF « r  Øœ«bGÐ WE U×

ÊöŽ«

©v Ëô« W U d «® WOÐdð W¹d¹b  ≤∞±π WM  ©∂¥® r — WB UM  ØÂ
ـوازنة االستثمـارية لسنة  2019 فعلى كافة درجة ادناه ضمن  ا 1- يسر مجـلس محافظة بـغداد/ محافـظة بغداد االعالن مشـاريع بناء مدارس ضمن قــــاطــــع مـــديرية تـــربية (الرصافـة االولى)ا

شاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية ؤهل وذوي اخلبرة تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا مقدمي العطاءات ا
شاريع وجداول الكميات مراجـعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل اوقات الدوام الرسمي من ؤهلـ والراغب في احلصول على الوثائق اخلاصة با 2- على مقدمي العطاءات ا

الساعه  8 صباحا ولغاية الساعة  2 ظهرا  .
3- يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

                                            ظرف العرض الفني
ارسة مهنه هـوية تصنـيف بدرجة تاسـعة انشائـية نافذة ـطلوبة  (شـهادة تأسيس عـقد تأسيس  محضـر اجتماع  اجـازة                                             ظرف يـتضمن متـطلبات الـتأهيل ا
فوض  تقد مايؤيد حجب البطاقة التموينية  تقد براءة دير ا ستفيده تقد مستمسكات ا اثله مصدقة من اجلهه ا تقد اعمال  صادرة من وزارة التخطيط  هوية غرفة جتارة  نافذه  
وصـل الشراء الـنسـخة االصـلية  يـتم التـوقيع واخلـتم على كـافة صـفحات جـداول الكـميـات من قبل الـشركة ذمـة معـنونه الى مـحافظـة بغـداد صادرة من الـهيئـة العـامة لـلضرائب)|نسـخة اصـلية)
وقع االلـكترونـي  اخلاص بها   يـجب ان تكون االرقام ـكتبـها مع ارقام الـهواتف وا ـتقدمه  تقد جـدول تقدم عمل  تـكون مدة نـفاذية الـعطاء  90يوما  تقوم الـشركة بـتثبـيت عنوان مـتكامل  ا
ـناقـصه تـقد شـهادة تـاسيس وكـافة مـدونه رقمـا وكتـابة وان تـكـون الكـتابـة واضحه وخـالـية من احلك والـشطب ومـقتـرن بـتوقـيع مقـدم العـطاء  علـى الشـركات االجـنبـية الـراغـبة بـاالشتـراك با
مسـتمسـكاتها مـترجمة مـصدقة من الـسفارة العـراقية في بلـد التاسيس  تلـتزم الشـركة بتقـد االسعار الـنهائيـة  غير الـقابلة لـلتفاوض  تـقد جدول الكـميات مخـتوم باخلتم احلـراري حملافظة

بغداد )
ـناقصـة بعد تـقد طلب حتـريري الى العـنوان التالي )مـحافظـة بغداد/ قـسم العقـود) وبعد دفع قـيمة الـبيع للـوثائق لقـاء مبلغ قدره (250.000) ـهتمـ شراء وثائق ا 4- بامـكان مقدمـي العطاء ا

(مائتان وخمسون الف دينار عراقي ) 
ديـنـة بـغداد يـوم االربـعاء 2019/9/11 5- يتم تـسـلـيم العـطـاءات / الى الـعنـوان الـتالي مـحـافـظة بـغـداد / االستـعالمـات االلـكتـرونـية /الـطـابق االول في الـساعه  12 ظـهـرا  من التـوقـيت احملـلي 

ـثليـهم الراغبـ باحلضـور في محافـظة بغداد / قـسم العقـود الساعه  12 ظـهرا من يوم 2019/9/11 او تـأخرة سوف تـرفض وسيتم فـتح العطـاءات بحضـور مقدمي الـعطاءات او  والعـطاءات ا
اليوم الذي يليه  

ركزي . عتمده لدى البنك ا 6- يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)   للمناقصة في اجلدول  صادر من احد مصارف بغداد ا
شار اليها في القوان واالنظمة  والتعليمات  العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا 7- يستقطع من مستحقات الشركة ا

ناقصه عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي 8- اذا صادف موعد غلق ا
9- كل ما يخالف ماورد في اعاله ال يعتد به

10- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة
ماثلة)  11- يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولةالنقدية االعمال ا

(con .baghdad.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني 12- للمعلومات تتم ا
ناقصة اجور النشر واالعالن  13- يتحمل من ترسو عليه ا
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مبلغ التأمينات االولية

٩٫٠٠٠٫٠٠٠
تسعة مالي دينار عراقي

التبويب

٤٩-١-٥-٤-١-٢٠٩-٢

دة / يوم ا

١٩٠

رقم مناقصة

مناقصة رقم
(٦٤) لسنة ٢٠١٩

اسم مناقصة

رقمة - بناء مدرسة ابتائية ٩ صف على القطعة ا
٦٥٨ / ٢ ثعالبة محلة ٣٣٩ زقاق ٢٩ تربية الرصافة االولى

الكلفة

ائة وثالثة واربعون مليون واربعة ٨٤٣٫٠٣٤٫٧٥٠ ثما
وثالثون الف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي


