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بـينـة واخملطـطات في جـداول الكـميـات (بالـلغـة العـربـيـة) ضمن الـوثيـقة الـقيـاسيـة للـمشروع ـواصفـات الفـنيـة والكـميـات ا وفق ا
كن احلـصول عليها بعد تـقد طلب حتريري الى قسم العـقود العامة في احملافظـة / وحدة بيع التنادر مقابل ذكور انفا والتي  ا
ـقـاول ـاليـة في احملـافظـة فـعلى الـراغـب من ا مـبلغ قـدره (١٠٠٫٠٠٠) مـائة الـف دينـار غـير قـابل لـلرد يـدفع لـدى قسم الـشـؤون ا
ـستـوفيـة للـوثـيقـة القـياسـية ن لهم هـويـة نافـذة بدرجـة التـصـنيف (انـشائـية / عـاشـرة) تقـد اعطـيتـهم ا والشـركـات العـراقيـة 
ـركزية لفتح الـعطاءات الطابق الـثاني من بنايـة قسم العقود الـعامة في احملافظـة مرافق معها لـلمشروع انفـا الى سكرتير الـلجنة ا
ستـمسكات ـناقصـة ادناه مع وصل الشـراء (بأسم مقـدم العطاء) الـنسخـة االصليـة مع ا ذكـورة ضمن شروط ا التـأمينات االولـية ا
ـبينـة في الوثيقـة القيـاسية للـمشروع انـفا. وان اخر موعـد لتقـد وتسليم االعـطية (مـوعد الغلق) هـو الساعة ـطلوبة وا االخرى ا
صادف ٢٠١٩/١١/٢٠وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور الثانية عشر ظهرا يوم (االربعاء ) ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا. مقدمي العطاءات او 
ناقصة/ شروط ا

بـلغ قدره ذكـورة في ادنـاه و ـائة من مـبلغ الـكـلفـة التـخـميـنيـة ا ١- تـقد الـتأمـيـنات االولـية بـنسـبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
(١٫٨٧٣٫٠٠٠) واحد مليون وثمـنمائة وثالثة وسبعـون الف دينار عراقي ال غير عـلى شكل صك مصدق معـنون الى محافظة كربالء
دة ١٢٠ يوم) من اليـة ( قدسـة / قسم الشـؤون ا اليـة/ (امانـات) او خطاب ضـمان معـنون الى محـافظة كـربالء ا / قسم الشـؤون ا
ؤسسـ (بالنـسبة فوض او احـد ا ديـر ا ) او ا ناقـصة (وبالـعملـة احمللـية وباسم مـقدم العـطاء (بـالنسـبة للـمقاولـ تاريخ غـلق ا

قدسة. للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
ـصدقـة وكالـته النـافذة لـدى كاتب الـعدل ومن قـبل اخملول رسـميا قـاول نفـسه او وكيـله اخملول وا ٢- يتم تـقد الـعطاء مـن قبل ا
قـاولة وبعكـسه لن يتم استالم االعطـية مهما فوض ومـختوم بالنـسبة للـشركات ا ـدير ا بـكتاب صادر خالل شـهر وموقع من قبل ا

كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـانعة من الـهيـئة الـعامة لـلضـرائب ٢٠١٩ وشهادة تـأسيس الـشركة قـاول والـشركات تـقد (بـراءة ذمة او كتـاب عدم  ٥- عـلى ا
قـدمي العطاءات ماثـلة والسـيولة الـنقدية وحـسب ما مذكـور في الوثيـقة القيـاسية لـلمشـروع انفا ) وال يوجـد افضلـية  واالعـمال ا

. احمللي
ـشروع ـقاول) الـسلـفة فال يـحق له ان يطـالب بـاية تـعويـضات وعـليه االسـتمـرار بتـنفـيذ ا ٦- في حـال تأخـر الصـرف وعدم مـنح (ا

ـــــــــادة ضمون ا ستحـقاته اصوليـا دون االخالل  اليـة التي قدمها ابـتداء عند االحـالة وتستـمر مطالبـته  اعـتمادا على كـفاءته ا
دنية. قاولة العمال الهندسة ا (٦٢/ط) من شروط ا

قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا
لحوظات ا

شروع (٢٠٠) مائتا يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (١٨٧٫٢٦٨٫٣٠٠) مائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وثمانية وستون الف وثالثمائة دينار عراقي.

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـقـاول تـدوين االسـعـار في جـدول الـكـمـيات رقـمـا وكـتـابـة وبـشكـل واضح وان يـكون خـالي من احلك ٤- على جـمـيع الـشـركـات وا

والشطب.
٥- مشروع  انشاء طريق   ال بـحر بطول (٣٧٥) في ناحية اخليرات يتضمن (اعمـال قطع التربة وحدل طبقت من احلصى اخلابط
وفرش وحدل طـبقة اساس قيـري وحدل طبقة مـن االكتاف لكل جانب) وانـشاء مجمـوع طرق في منطقـة ال صياد بطول (٥٥٠) م في
ناحية اخلـيرات يتضـمن (تنفيذ االعـمال اللترابـية وطبقـت حصى خابط صنف (C) عرض (١م) لكـل جانب ) وكل ما يتـطلبه العمل

رفق بالعطاء. وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ـناقـشة اراء ـصادف ٢٠١٩/١١/١٢ الـسـاعة (١٠٫٠٠ صـبـاحا) في قـسم الـعقـود الـعامـة  ـؤتمـر يـوم (الثالثـاء) ا ٧- موعـد انـعقـاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهل والراغب في احلـصول على معلومات اضافـية ارسال االسئلة عبر عـنوان البريد االلكتروني ٩- بامكان مقدمي العطـاءات ا
قسم العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفساراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية

ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ١٠- العناوين ا
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بـينـة واخملطـطات في جـداول الكـميـات (بالـلغـة العـربـيـة) ضمن الـوثيـقة الـقيـاسيـة للـمشروع ـواصفـات الفـنيـة والكـميـات ا وفق ا
كن احلـصول عليها بعد تـقد طلب حتريري الى قسم العـقود العامة في احملافظـة / وحدة بيع التنادر مقابل ذكور انفا والتي  ا
ـقـاول ـاليـة في احملـافظـة فـعلى الـراغـب من ا مـبلغ قـدره (١٠٠٫٠٠٠) مـائة الـف دينـار غـير قـابل لـلرد يـدفع لـدى قسم الـشـؤون ا
ـستـوفيـة للـوثـيقـة القـياسـية ن لهم هـويـة نافـذة بدرجـة التـصـنيف (انـشائـية / عـاشـرة) تقـد اعطـيتـهم ا والشـركـات العـراقيـة 
ـركزية لفتح الـعطاءات الطابق الـثاني من بنايـة قسم العقود الـعامة في احملافظـة مرافق معها لـلمشروع انفـا الى سكرتير الـلجنة ا
ستـمسكات ـناقصـة ادناه مع وصل الشـراء (بأسم مقـدم العطاء) الـنسخـة االصليـة مع ا ذكـورة ضمن شروط ا التـأمينات االولـية ا
ـبينـة في الوثيقـة القيـاسية للـمشروع انـفا. وان اخر موعـد لتقـد وتسليم االعـطية (مـوعد الغلق) هـو الساعة ـطلوبة وا االخرى ا
صادف ٢٠١٩/١١/٢٠وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور الثانية عشر ظهرا يوم (االربعاء ) ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا. مقدمي العطاءات او 
ناقصة/ شروط ا

بـلغ قدره (٦٤٣٫٠٠٠) ستـمائة ـائة من مبـلغ الكلـفة الـتخمـينيـة و ١- تـقد الـتأميـنات االوليـة بنـسبة ال تـقل عن (١ %) واحد من ا
اليـة/ (امانات) او وثالثة واربـعون الف دينـار عراقي ال غيـر على شـكل صك مصدق مـعنـون الى محافـظة كربالء / قـسم الشـؤون ا
ناقصة (وبالعملة احمللية دة ١٢٠ يـوم) من تاريخ غلق ا الية ( قدسة / قسم الشؤون ا خطاب ضمان معنون الى مـحافظة كربالء ا
ـؤسسـ (بالـنسـبـة للـشركـات حصـرا) وصادر عن مـصرف فـوض او احد ا ديـر ا ) او ا وباسم مـقدم الـعـطاء (بـالنـسبـة للـمقـاولـ

قدسة. عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
ـصدقـة وكالـته النـافذة لـدى كاتب الـعدل ومن قـبل اخملول رسـميا قـاول نفـسه او وكيـله اخملول وا ٢- يتم تـقد الـعطاء مـن قبل ا
قـاولة وبعكـسه لن يتم استالم االعطـية مهما فوض ومـختوم بالنـسبة للـشركات ا ـدير ا بـكتاب صادر خالل شـهر وموقع من قبل ا

كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـانعة من الـهيـئة الـعامة لـلضـرائب ٢٠١٩ وشهادة تـأسيس الـشركة قـاول والـشركات تـقد (بـراءة ذمة او كتـاب عدم  ٥- عـلى ا
قـدمي العطاءات ماثـلة والسـيولة الـنقدية وحـسب ما مذكـور في الوثيـقة القيـاسية لـلمشـروع انفا ) وال يوجـد افضلـية  واالعـمال ا

. احمللي

ـشروع ـقاول) الـسلـفة فال يـحق له ان يطـالب بـاية تـعويـضات وعـليه االسـتمـرار بتـنفـيذ ا ٦- في حـال تأخـر الصـرف وعدم مـنح (ا
ـــــــــادة ضمون ا ستحـقاته اصوليـا دون االخالل  اليـة التي قدمها ابـتداء عند االحـالة وتستـمر مطالبـته  اعـتمادا على كـفاءته ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا (٦٢/ط) من شروط ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

لحوظات ا
شروع () ايام. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (٦٤٫٣١٢٫٠٠٠) اربعة وستة مليون وثالثمائة واثنا عشر الف دينار عراقي.
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـقـاول تـدوين االسـعـار في جـدول الـكـمـيات رقـمـا وكـتـابـة وبـشكـل واضح وان يـكون خـالي من احلك ٤- على جـمـيع الـشـركـات وا
والشطب.

شروع عبـارة عن (بناء قاعة ريـاضية بابعاد ٩٫٥م × ١٢م واربـتاع ٤٫٥م ويكون البنـاء باعمدة كونـكريتية مسـلحة بابعاد ٣٠م ٥- ا
رفق × ٥٠م وارتـفاع ٤٫٥م تمـلئ بالـطابـوق اجلمهـوري ب االعـمدة) وكل ما يـتطـلبه العـمل وحسب جـداول الكـميات والـتفـاصيل ا

بالعطاء.
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ـناقـشة اراء ـصـادف ٢٠١٩/١١/١٢ السـاعة (١٠٫٠٠ صـباحـا) في قـسم العـقود الـعـامة  ـؤتمـر يوم (االربـعاء) ا ٧- مـوعد انـعقـاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهل والراغب في احلـصول على معلومات اضافـية ارسال االسئلة عبر عـنوان البريد االلكتروني ٩- بامكان مقدمي العطـاءات ا
قسم العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفساراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية

ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ١٠- العناوين ا
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كن ـذكور انفا والتي  بيـنة واخملططات في جداول الـكميات (بالـلغة العربــية) ضمن الوثيقـة القياسيـة للمشروع ا واصفات الـفنية والكـميات ا وفق ا
احلصول عـليها بـعد تقد طـلب حتريري الى قسم الـعقود العـامة في احملافظـة / وحدة بيع التـنادر مقابل مـبلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) مائـة  الف دينار غير
ن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف (انشائية / قـاول والشركات العراقية  الية في احملافظة فعلى الراغب من ا قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون ا
ركزية لفـتح العطاءات الطـابق الثاني من بنايـة قسم العقود ستوفيـة للوثيقـة القياسيـة للمشروع انـفا الى سكرتـير اللجنـة ا عاشرة) تـقد اعطيتـهم ا
نـاقصة ادنـاه مع وصل الشـراء (بأسم مقـدم العـطاء) النـسخة االصـلية مع ـذكورة ضـمن شروط ا الـعامة في احملـافظة مـرافق معـها التـأمينـات االولية ا
ـبينة في الوثـيقة القيـاسية للـمشروع انفا. وان اخـر موعد لتقـد وتسليم االعـطية (موعد الـغلق) هو الساعـة الثانية ـطلوبة وا ستـمسكات االخرى ا ا
ـصادف ٢٠١٩/١١/٢٠ وسـتـرفض اي عـطاء مـتـأخر عن مـوعـد الغـلق وسـيتم فـتح االعـطيـة بـحضـور مـقدمـي العـطاءات او عشـر ظهـرا يـوم (االربعـاء) ا

ثليهم الراغب باحلضور في موعد انفا.
ناقصة/ شروط ا

ـبلغ قدره (٣٫٦٣٦٫٠٠٠) ثالثة مليون ذكور في ادناه و ائة من مبلغ الـكلفة التخمـينية  ١- تقد التأميـنات االولية بنسبـة ال تقل عن (١ %) واحد من ا
الـية/ (امانات) او خطاب ضمان وستمائة وستة وثـالثون الف دينار عراقي ال غير على شـكل صك مصدق معنون الى محـافظة كربالء / قسم الشؤون ا
نـاقصـة (وبالعـملة احملـلية وبـاسم مقـدم العطـاء (بالنـسبة دة ١٢٠ يوم) من تـاريخ غلق ا ـاليـة ( ـقدسة / قـسم الشؤون ا مـعنون الى مـحافظـة كربالء ا
ـؤسسـ (بالـنسـبة لـلشـركات حـصرا) وصـادر عن مصـرف عراقي مـعتـمد ويفـضل ان يكـون من مـحافظـة كربالء فـوض او احد ا ديـر ا ) او ا لـلمـقاولـ

قدسة. ا
صدقة وكـالته النافذة لدى كاتب العدل ومن قبل اخملول رسميا بكتاب صادر خالل شهر قاول نفسه او وكيله اخملول وا ٢- يتم تقد العطاء من قبل ا

قاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار. فوض ومختوم بالنسبة للشركات ا دير ا وموقع من قبل ا
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
ـماثـلة انـعـة من الهـيـئة الـعامـة للـضـرائب ٢٠١٩ وشهـادة تـأسيس الـشركـة واالعـمال ا ـقاولـ والـشركـات تقـد (بـراءة ذمة او كـتاب عـدم  ٥- على ا

. قدمي العطاءات احمللي والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا ) وال يوجد افضلية 
شـروع اعتـمادا علـى كفاءته قـاول) السـلفـة فال يحق له ان يـطالب بـاية تـعويضـات وعلـيه االستـمرار بـتنـفيـذ ا ٦- في حـال تأخـر الصـرف وعدم مـنح (ا
قاولة العمال الهندسة ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ضمون ا ستحقاته اصوليا دون االخالل  الية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته  ا

دنية. ا

قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا
لحوظات ا

شروع (١٢٠) مائة وعشرون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٣٦٣٫٦٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة وثالثة وستون مليون وستمائة الف دينار عراقي.

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
قاول تدوين االسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خالي من احلك والشطب. ٤- على جميع الشركات وا

شروع عبـارة عن (تنفيذ شـبكات في قضـاء احلر في حي الفرات (٤) لدور واطـئة الكلفـة وبواقع ٢٠٠ دار وبطول خطـوط اجملاري الرئيسـية باقطار ٥- ا
(٢٥٠) ملم : ٥٢٠ م.ط انبوب بالستيك نوع (upvc) ضغط (٦) جو وايضا تنفـيذ منهوالت وكذلك تنـفيذ شبكات مجـاري لدور واطئة الكلفة (٢٥٠دار) في
قضاء احلـر حي االمن الداخلي وبـطول خطـوط اجملاري الرئـيسيـة باقطـار (٢٥٠) ملم: ٢٨٠٠ م.ط انبـوب بالستبك نوع (upvc) ضغط (٦) جو وبـاعماق
هـندس الزراعي تتراوح من (١٫٢٥-٣) م وايضـا تنفيذ مـنهوالت وكذلك تنـفيذ مجاري ثقـيلة للمـنطقة الواقـعة ب احلي العسكـري وقطاع ١١ وب ا
وبطـول خطـوط اجملاري الـرئيـسيـة باقـطار (٢٥٠) مـلم : ١٩٠م.ط انبـوب بالستـيك نوع (upvc) ضغط (٦) جـو وباعـماق تـتراوح من (١٫٢٥-٢)م وايـضا

رفق بالعطاء. تنفيذ منهوالت ) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا
قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

قـاول نـاقشـة اراء ومالحظـات ا ـصادف ٢٠١٩/١١/١٢ الـسـاعة (١٠٫٠٠ صـباحـا) في قسم الـعقـود العـامـة  ـؤتمـر يوم (الـثالثاء) ا ٧- مـوعد انـعـقاد ا
شاريع اعاله. الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهـل والراغب في احلصـول على معلومات اضـافية ارسال االسئلـة عبر عنوان البـريد االلكتروني قسم الـعقود العامة ٩- بامكان مـقدمي العطاءات ا
(okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابـة على استـفسـاراتكم من السـاعة الثـامنة صـباحا والـى الساعـة الثانـية ظهـرا وحسب ما مـب في ورقة

بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ١٠- العناوين ا
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