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نـاقصـة احلضـور الى مـقر الـشركـة الـكائن في مـنـطقـة الشـعـبيـة / محـافـظة الـبصـرة للـحـصول عـلى شروط فـعلى الـراغـب بـاالشتـراك بـا
ؤشر ازائهـا وغير قابلة للـرد علماً بأن تاريخ الغـلق الساعة الثانيـة عشر ظهر يوم الثالثاء ١٢ / ١١/ ٢٠١٩ وفي بلغ ا ناقصـة وحسب ا ا
ـناقصـة وفقاً حالـة مصادفـة يوم الـغلق عطـلة رسمـية يسـتمر االعالن الى مـا بعد الـعطلـة ويعـتبر الـيوم الذي يـلي العطـلة آخر يـوم لغلق ا

درجة ادناه :  للشروط ا
ـماثـلة ١- تـقد كـافـة مسـتمـسكـات الشـركة ( شـهادة تـأسيس  –عقـد تأسـيس الـشركـة مع محـضر االجـتمـاع االول الـتأسـيسي واالعـمال ا
ذكورة سـوف يهمل ـستمـسكـات ا الـية لـلشركـة) مصـادقة من قبل اجلـهات اخملـتصة ذات الـعالقة وفي حـالة عدم تـوفر أي من ا والكـفاءة ا

العرض وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك. 
قاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام تلك تعاقدة مع الشركات ا ٢-  شمول العمال العراقي العامل لدى الشركات األمنية ا

ترتبة عن عدم التطبيق .  الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية ا
قدم بالدوالر االمريكي او ٣- حتديد مدة نفـاذية العطاء بفترة التـقل عن (١٢٠) يوماً من تاريخ الغلق على ان يـكون مبلغ العطاء التـجاري ا

بلغ االجمالي للعطاء رقماً وكتابة. اليورو او الدينار العراقي وا
علنة. قدمة من الشركات بالنسبة للطلبيات الكيمياوية ا ٤- تقد بطاقة السالمة الكيمياوية (MSDS) مع العروض الفنية ا

ناقصة على ان ٥- تقد تـأمينات اوليـة (صك مصدق او خطاب ضمـان او سفتجة) والمـر شركتنا ويتـضمن االشارة فيهـا الى رقم واسم ا

بلغ قدره (٢٫٠٠٠) ـركزي العراقي و ال تقل مدة نفـاذيته عن(٢٨) يوماً من تاريخ نفاذ الـعطاء عن طريق مصرف عراقي مـعتمد لدى البنك ا
الفان دوالر امريكي فقط.

٦- مبلغ التخم للمناقصة كما مؤشر إزائها اعاله .
WWW.SRC.GOV.IQ  -: كنكم زيارة موقع الشركة ٧- لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط االخرى 

contracts@src.gov.iq -: كنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي ٨- لالستفسار عن اي معلومات 
٩- يكون مكان ايداع العطاءات لدى جلنة استالم وفتح العطاءات اخلارجية في مقر الشركة وبظروف مغلقة ومختومة.

ناقصة اجور النشر واالعالن ١٠- يتحمل من ترسو عليه ا
الية اآلتية:١- تطلبات ا الية: على مقدم العطاء ان يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام با طلوبة: (أ) القدرة ا ١١- متطلبات التاهيل ا
احلـسابـات اخلتـامـية مـعدل ربح آلخـر سـنتـ متـتـاليـة مـصادقـة ومدقـقـة من قبل مـحاسـب قانـوني معـتـمد. ٢- مـعدل ايـراد سـنوي يـعادل
(٥٠٫٠٠٠)  خمـسون الف دوالر امـريكي للـسنـوات اخلمـسة السـابقـة. ٣- سيـولة نـقدية تـعادل (٥٠٫٠٠٠) خـمسـون الف دوالر امريكي. (ب)

اخلبرة والقدرة الفنية:
واد واد الكيمياوية او ا على مقدم الـعطاء ان يقدم دليالً موثقا يـوضح امكانيته على تلبـية متطلبات اخلبرة الـفنية في تصنيع وجتهيـز ا

صافي او الشركات النفطية او القطاع العام في العراق. ستخدمة في ا الكيمياوية التشغيلية ا
دور في طلوب كمادة تستخدم في مجفف الغاز ا ج) على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح ان السلع التي يعرضها تفي بالغرض ا

وحدات حتس البنزين.
ـنتجـات الوزارات االحتـادية افضـلية بـالسعـر ال تزيد عن ـصنعـة كمنـافس مع الشـركات اخلاصـة ويكون  ١٢- تدخل الـوزارات االحتادية ا
واصـفـة والنـوعـية وحـسب الـدليل صـنـعة مع مـراعـاة ا ـظافـة الـبالـغة ٢٠%  للـمـواد ا سـتوردة عـنـد حتقق الـقـيمـة ا ١٠%  عن مـثيالتـهـا ا

صنعة. عد من قبل وزارة التخطيط اخلاص بالشركات العامة ا السنوي ا
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. ١٣- يجب على مقدم العطاء االلتزام 
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م/ نشر مناقصة خارجية
شركة مصافي اجلنوب شركة عامة

ناقصة التالية: تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن إعالن ا


