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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
سـتوفـية لـلوثـيقة ن لهم هـوية نـافذة بـدرجة الـتصـنيف (انـشائـية / كـهربـائيـة/ عاشـرة) تقـد اعطـيتـهم ا والـشركـات العـراقيـة 
ركـزية لـفتح الـعطاءات الـطابق الـثاني من بـناية قـسم العـقود العـامة في احملـافظة الـقيـاسية لـلمـشروع انفـا الى سكـرتير الـلجـنة ا
ـناقـصة ادناه مع وصل الـشراء (بـأسم مقـدم العطـاء) النسـخة االصـلية مع ذكـورة ضمن شروط ا مـرافق معـها التـأميـنات االوليـة ا
بينة في الـوثيقة القيـاسية للمشـروع انفا. وان اخر موعد لـتقد وتسليم االعـطية (موعد الغلق) طـلوبة وا ستـمسكات االخرى ا ا
ـصادف ٢٠١٩/١١/٢٠وسـترفض اي عـطاء مـتـأخر عن مـوعد الـغـلق وسيـتم فتح هـو السـاعـة الثـانيـة عشـر ظـهرا يـوم (االربعـاء ) ا

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

بـلغ قدره (١٫٠٩٦٫٠٠٠) واحد ائة من مـبلغ الكـلفـة التخـمينـية و ١- تقـد التـأمينـات االولية بـنسبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
الية/ (امانات) مليون وستة وتسعون الف دينار عراقي ال غير على شكل صك مصدق معنون الى محافظة كربالء / قسم الشؤون ا
ـناقـصة (وبـالعـملة ـدة ١٢٠ يوم) من تـاريخ غلق ا الـية ( قـدسة / قـسم الشـؤون ا او خطـاب ضمـان معـنون الى مـحافـظة كـربالء ا
ؤسـسـ (بالـنسـبة لـلـشركـات حصـرا) وصادر عن ـفوض او احـد ا ـدير ا ) او ا احملـليـة وباسم مـقـدم العـطاء (بـالنـسـبة لـلمـقاولـ

قدسة. 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 (١٠٠) مائة يوما. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (١٠٩٫٥٦٥٫٠٥٠) مائة وتسعة مليون ومائتان وخمسمائة وخمسة وستون 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 عـبارة عن (جتهـيز وفحص وتـنصيب مـكونات الشـبكة الـكهربـائية من مـحولة تـوزيع ١١ / ٠٫٤١٦ كف واعمدة مـشبكة ٥- ا
لحقات اخلـاصة بالشبـكة وكل ما يتطـلبه العمل وحسب جـداول الكميات ومدورة ١١م واسالم وقابـلوات مختلـفة االحجام وبـاقي ا

رفق بالعطاء. 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
ـصـادف ٢٠١٩/١١/٢١ وستـرفض اي عـطـاء متـأخـر عن مـوعد الـغـلق وسـيتـم فتح االعـطـية الـثـانيـة عـشـر ظهـرا يـوم (اخلمـيس ) ا

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

بـلغ قدره (١٫٤٩٦٫٠٠٠) واحد ائة من مـبلغ الكـلفـة التخـمينـية و ١- تقـد التـأمينـات االولية بـنسبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
ملـيون واربـعـمائـة وستـة وتـسعـون الف ديـنار عـراقي ال غيـر عـلى شكل صك مـصـدق معـنون الـى محـافظـة كـربالء / قسم الـشؤون
ـدة ١٢٠ يـوم) من تـاريخ غلق ـاليـة ( ـقـدسة / قـسم الـشـؤون ا الـيـة/ (امـانات) او خـطـاب ضـمـان معـنـون الى مـحـافظـة كـربالء ا ا
ؤسـس (بـالنـسبـة للـشركات ـفوض او احـد ا ـدير ا ) او ا نـاقصـة (وبالـعمـلة احملـليـة وباسم مـقدم الـعطـاء (بالـنسـبة للـمقـاول ا

قدسة. 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 (١٠٠) مائة يوم. ١- مدة ا

٢- الـكلفـة التـخمـينـية (١٤٩٫٥٦٣٫٨٥٠) مـائة وتسـعة واربـعون مـليـون وخمـسائة وثـالثة وستـون الف وثمـنمـائة وخـمسـون 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.
شـروع عبارة عن ( جتهـيز وفحص وتنـصيب مكونـات الشبكـة الكهربـائية من محـولة توزيع ١١ / ٠٫٤١٦ كف واعمـدة مشبكة ٥- ا
لحقات اخلاصة بـالشبكة) وكل ما يتطلـبه العمل وحسب جداول الكميات ومدورة ١١م واسالك وقـابلوات مختلفة االحـجام وباقي ا

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

نـاقشة اراء ـصادف ٢٠١٩/١١/١٤ الـساعـة (١٠٫٠٠ صبـاحا) في قـسم العـقود الـعامـة  ـؤتمـر يوم (اخلـميس) ا ٧- موعـد انعـقاد 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.
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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
قـاول ـاليـة في احملافـظـة فعـلى الراغـبـ من ا مـبـلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) مـائـة  الف دينـار غيـر قـابل للـرد يدفع لـدى قـسم الشـؤون ا
ستـوفيـة للوثـيقة ن لـهم هوية نـافذة بـدرجة التـصنـيف (انشائـية - مـيكانـيكـية/ سابـعة) تـقد اعطـيتـهم ا والـشركـات العراقـية 
ركـزية لـفتح الـعطاءات الـطابق الـثاني من بـناية قـسم العـقود العـامة في احملـافظة الـقيـاسية لـلمـشروع انفـا الى سكـرتير الـلجـنة ا
ـناقـصة ادناه مع وصل الـشراء (بـأسم مقـدم العطـاء) النسـخة االصـلية مع ذكـورة ضمن شروط ا مـرافق معـها التـأميـنات االوليـة ا
بينة في الـوثيقة القيـاسية للمشـروع انفا. وان اخر موعد لـتقد وتسليم االعـطية (موعد الغلق) طـلوبة وا ستـمسكات االخرى ا ا
صـادف ٢٠١٩/١١/٢١ وستـرفض اي عطـاء متـأخر عن مـوعد الغـلق وسيـتم فتح هو الـساعة الـثانـية عـشر ظـهرا يـوم (اخلمـيس) ا

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

بـلغ قدره (١٫٤٠٨٫٠٠٠) واحد ائة من مـبلغ الكـلفـة التخـمينـية و ١- تقـد التـأمينـات االولية بـنسبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
الـية/ مـلـيون واربـعمـائة وثـمانـية الـف دينـار عراقي ال غـير عـلى شكـل صك مصـدق معـنون الى مـحافـظـة كربالء / قـسم الشـؤون ا
ـناقـصة ـدة ١٢٠ يـوم) من تاريخ غـلق ا ـالـية ( قـدسة / قـسم الـشؤون ا (امانـات) او خـطاب ضـمان مـعـنون الى مـحـافظـة كـربالء ا
ؤسس (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر فوض او احد ا دير ا ) او ا (وبالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء (بالنسـبة للمقاول

قدسة. 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 (١٠٠) مائة يوم. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (١٤٠٫٨٤٣٫٠٠٠) مائة واربعون مليون وثمنمائة وثالثة واربعون 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.

ـشـروع عـبارة عـن ( جتـهيـز وفـحص وتـنـصـيب مـكـونـات الـشـبـكـة الـكـهـربـائـيـة من اعـمـدة مـشـبـكة ومـدورة ١١م و٩م واسالك ٥- ا
رفق ـلحقـات اخلاصة بـالشبـكة) وكل ما يتـطلبه الـعمل وحسب جـداول الكمـيات والتـفاصيل ا وقابـلوات مخـتلفـة االحجام وباقي ا

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

ـناقـشة اراء ـصادف ٢٠١٩/١١/١٤ الـساعـة (١٠٫٠٠ صبـاحا) في قـسم الـعقـود العـامة  ؤتـمر يـوم (اخلمـيس) 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 العـقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة عـلى استفسـاراتكم من السـاعة الثامـنة صباحـا 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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