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الى رحمة الله

غفور له انتقل الى رحمة الله ا
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عـضـو احتـاد االدبـاء والـكـتـاب في الـعـراق والـد
مـاجد والدكـتور سـميـر وعم الزمـيل فالح حس
رسومي وسـتقام الـفاحتة عـلى روحه الطاهرة ا
في جامع الـبر الرحيم في اليـرموك  عصر يومي
االحـــــــد واالثـــــــنــــــ  ٢٥- ٢٦ اب اجلـــــــاري من

اخلامسة الى السابعة مساءا. 
انا لله وانا اليه راجعون

d¹bIðË dJý
ـوحدة في ـنـتسـبي الـبـطاقـة الـوطنـيـة ا نـتـقدم بـوافـر شـكرنـا وتـقـديرنـا 
واطـن وفقهم النـجف االشرف جلهـودهم اخمللصة في اجنـاز معامالت ا

الله لعمل اخلير ونخص بالذكر منهم :
- م. اول عباس طاهر جعاز
- م. اول رافد جواد  كاظم
- احلقوقي سعد علي جابر
- ن. ع احمد رشيد كاظم
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وازنة االستثمارية لسنة  2019 فعلى كافة  مقدمي درجة ادناه ضمن  ا 1- يسر مـجلس محافظة بغداد/ محافظة بغداد االعالن مشاريع بـناء مدارس ضمن قـــاطــــع مـــديرية تــربية (الرصافة الثـالثة)ا

شاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية ؤهل وذوي اخلبرة تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا العطاءات ا
ـشاريع وجداول الـكمـيات مراجـعة مـحافظـة بغـداد الطابق الـثامن / قـسم العقـود خالل اوقات الـدوام الرسمي من ـؤهلـ والراغبـ في احلصـول على الـوثائق اخلاصـة با 2-  على مـقدمي الـعطاءات ا

الساعه8 صباحا ولغاية الساعة  2 ظهرا  .
3- يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

                                       ظرف العرض الفني
ـارسة مهنه هوية تصـنيف بدرجة تـاسعة انشائـية نافذة صادرة من طلوبـة  (شهادة تأسيس عقد تأسيس  محـضر اجتماع  اجازة                                        ظرف يـتضمن متطـلبات التـأهيل ا
فوض  تـقد مايؤيد حـجب البطاقة الـتموينية  تقد بـراءة ذمة معنونه الى محـافظة بغداد صادرة من دير ا ستفيده تقد مـستمسكـات ا ـاثله مصدقة من اجلـهه ا تقد اعمال  وزارة التخطـيط 
تقدمه  تقد جـدول تقدم عمل  تكون مـدة نفاذية وصل الشراء الـنسخـة االصلية  يتم التوقـيع واخلتم على كـافة صفـحات جداول الكـميات من قـبل الشركـة ا الـهيئـة العامـة للضرائب)|نسـخة اصلـية)
ـوقع االلكتـروني  اخلاص بها   يـجب ان تكون االرقام مـدونه رقما وكـتابة وان تـكون الكـتابة واضـحه وخالية من كتـبها مع ارقـام الهواتف وا العطاء  90 يوما  تقـوم الشركـة بتثـبيت عنـوان متكـامل 
ناقـصه تقد شهادة تاسيس وكـافة مستمسكـاتها مترجمة مصـدقة من السفارة العراقـية في بلد التاسيس  احلك والشطب ومقترن بتـوقيع مقدم العطاء  على الشركـات االجنبية الراغبـة باالشتراك با

تلتزم الشركة بتقد االسعار النهائية  غير القابلة للتفاوض  تقد جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد)
ـناقصة بـعد تقد طـلب حتريري الى الـعنوان التـالي (محافظـة بغداد / قـسم العقود) وبـعد دفع قيمـة البيع لـلوثائق لقـاء مبلغ قدره (150.000) مائة هتمـ شراء وثائق ا 4-  بـامكان مـقدمي العطـاء ا

وخمسون  الف دينار عراقي) 
ديـنة بغـداد يوم االحد  2019/9/15 والـعطاءات 5- يتم تسـليم الـعطاءات / الى الـعنـوان التالي مـحافـظة بغـداد / االستعـالمات االلكـترونيـة /الطـابق االول في الساعه  12 ظـهرا  من الـتوقيت احملـلي 

ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعه  12 ظهرا من يوم  2019/9/15 او اليوم الذي يليه   تأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  ا
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

مبلغ التأمينات االولية

٦٫٠٠٠٫٠٠٠
ستة مليون دينار عراقي

التبويب

٤٩-١-٥-٦-١-٥٦-٢

دة / يوم ا

١٥٠

رقم مناقصة

مناقصة رقم
(٧٦) لسنة ٢٠١٩

اسم مناقصة

بناء روضة (٤) صف مع قاعات متعددة االغراض ساحة
البشير ٤/٣٢٥٩٠ وزيرية الرصافة الثالثة

الكلفة

٥٨٣٫٨٤٠٫٥٥٠ خمسمائة وثالثة وثمانون مليون
وثمنمائة واربعون الف وخمسمائة وخمسون دينار
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