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وزارة النفط
الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة
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يـسر الـشـركة الـعـامة لـلـمعـدات الـهنـدسـية الـثـقيـلـة احدى تـشـكيالت
ــؤهــلــ وذوي اخلــبـرة ــقــدمي الــعــطـاءات ا وزارة الــنــفط بــدعــوة 
ـنـاقصـة خطـوط نـقل منـتسـبي هذه واالختـصـاص تقـد عطـاءاتهم 
ــوجب الـوثـائق الـقــيـاسـيـة اخلـاصـة بــاخلـدمـات الـغـيـر الـشـركـة و
ـواصفـات احملددة في الـوثيـقة عـلى ان تكـون مناشئ استـشاريـة وبا
ــركـبــات (يـابــاني كـوري صــيـني) وبــكـلــفـة تــخـمــيـنــيـة مــقـدارهـا ا
(١٫٢٤٩٫٧٧٦٫٠٠٠) مـــلــيــار ومــئــتـــان وتــســعــة واربـــعــون مــلــيــون

وسبعمائة وستة وسبعون الف دينار عراقي مع مالحظة ما يلي:
ـؤهــلــ والـراغــبـ فـي احلـصــول عـلى ١- عـلـى مـقــدمي الــعـطــاء ا
مـــعـــلـــومـــات اضـــافـــيـــة االتـــصـــال بـ الــقـــسـم الـــتــجـــاري مـــوبـــايل

.(٠٧٨٢٧٨٣٦١٥٠)
جـميع ايام االسبوع باستـثناء العطل الرسميـة ومن الساعة الثامنة)

صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر). او مراجعة مقر الشركة.
ـهـتـمـ في شـراء وثـائق الـعـطـاء بـعد ٢- بـامـكـان مـقـدمي الـعـطـاء ا
تـقـد طـلب حتـريري الى رئـيس جـهـة الـتـعـاقد لـلـشـركـة ودفع قـيـمة
البـيع للوثائق الـبالغة (٥٠٠٫٠٠٠ دينـار خمسمـائة الف دينار عراقي

فقط) غير قابلة للرد.
٣- يـتم تسـلـيم الـعطـاءات الى الـعـنـوان االتي وزارة النـفط/ الـشـركة
وافق العامة للمعـدات الهندسية الثقيلـة/ لغاية يوم الغلق الثالثاء ا
٢٢ / ١٠ / ٢٠١٩ الـســاعـة (١٢٫٠٠) ظــهـرا وحــسب تــوقـيـت مـديــنـة
وافق ٢١ / بـغداد علـما بـان اخر موعـد لشراء الـوثائق يوم االثـن ا
تأخرة وسيتم فتح العطاءات ١٠ / ٢٠١٩ وسوف ترفض العطاءات ا
ـثـلـيـهم الــراغـبـ بـاحلـضـور في بـحــضـور مـقـدمي الـعــطـاءات او 
وافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠١٩  ويجب الثانـية عشر ظهرا من يوم الثالثاء ا
ان تـتـضــمن الـعـطــاءات خـطـاب ضـمــان لـلـعــطـاء او صك مـصـدق او

بلغ (٣٧٫٠٠٠٫٠٠٠) سبعة وثالثون مليون دينار عراقي. سفتجة 
٤- عـلى مـقـدم الـعـطـاء تـوفـيـر كـرفـانـات عـدد/ ٣ وبـقـيـاس (٣×١٢) م
مـبـردة مع تـوفـيـر خدمـات الـصـحـيـة عـلى ان تـعـاد الـيه عـنـد انـتـهاء

العقد.
ؤتمر الذي ينعقد في مقر شارك بحضور ا ٥- تدعو الشركة كافة ا
الشركة لالجابة على االستفسارات في تمام الساعة العاشرة صباحا

وافق١٥ / ١٠ / ٢٠١٩. من يوم الثالثاء ا
ناقصة اجور النشر واالعالن. ٦- يتحمل من ترسو عليه ا

ا سـبق في اعاله اذا كانت الـتواريخ احملـددة في االعالن عـطلة  -٧
وعد اجلديد لها. رسمية سيكون اليوم الذي يليه ا

قدم العطاء تتالئم مع ٨- بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى 
نظمة ناقصة بشرط ال تتعارض مع التـشريعات القانونية ا طبيـعة ا

الجراءات التعاقدات احلكومية في العراق.
٩- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
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البريد االلكتروني للشركة:-
E-mail:info@ heesco.oil.gov.iq

وقع االلكتروني للشركة ا
heesco.oil.gov.iq

البريد االلكتروني لوزارة النفط:-
E-mail-Ministryofoil@oil.gov.iq

وقع االلكتروني للوزارة  ا
w.w.w oil.gov.iq


