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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
ـاليـة في احملـافظـة فعـلى الراغـب من مـبلغ قـدره (١٥٠٫٠٠٠) مائـة وخمـسـون الف دينـار غيـر قابل لـلرد يـدفع لـدى قسم الـشؤون ا
ستوفية للوثيقة القياسية ن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف (انشائية / ثامنة) تقـد اعطيتهم ا قاول والشركات العراقيـة  ا
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 ٢٠١٩/١١/٢٧ وسترفض 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 (١١٫١٤٢٫٠٠٠) احد ائـة من مبـلغ الكـلفـة التـأميـنيـة و ١- تقـد التـأميـنات االولـية بنـسبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
عشـر مليـون ومائـة واثنـان واربعـون الف دينـار عراقي ال غـير عـلى شكل صك مـصدق مـعنـون الى محـافظـة كربالء / قـسم الشؤون
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 (٤٢٠) اربعمائة وعشرون يوم. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (١٫١١٤٫٢١١٫٠٠٠) واحد مليار ومائة واربعة عشر مليون ومائتان واحد عشر دينار عراقي ال غير.
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 (اعمال احلفريات الترابيـة والدفن باحلصى اخلابط واعمال االسسس والبنـاء بالطابوق والسقوف واالنهاء ٥- ا
باجلص والـلبخ بـاالسمـنت والتـسطيح واعـمال االبـواب والشـبابـيك واالثاث واالعـمال الكـهربـائيـة) وكل ما يـتطـلبه الـعمل وحسب

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

ـناقـشة اراء ـصـادف ٢٠١٩/١١/٢٠ السـاعـة (١٠٫٠٠ صبـاحا) فـي قسم الـعقـود الـعامـة  ؤتـمـر يوم (االربـعاء) ا ٧- مـوعـد انعـقـاد 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
ـاليـة في احملـافظـة فعـلى الراغـب من مـبلغ قـدره (١٥٠٫٠٠٠) مائـة وخمـسـون الف دينـار غيـر قابل لـلرد يـدفع لـدى قسم الـشؤون ا
ـستـوفية ن لهم هويـة نافـذة بدرجـة التصـنيف (انـشائيـة وميـكانيـكيـة / ثامـنة) تقـد اعطـيتهم ا ـقاولـ والشـركات العـراقيـة  ا
ـركزية لـفتح الـعطـاءات الطـابق الثـاني من بنـاية قـسم العـقود الـعامة في للـوثيـقة الـقيـاسيـة للـمشروع انـفا الى سـكرتـير الـلجـنة ا
نـاقـصة ادنـاه مع وصل الـشراء (بـأسم مقـدم الـعطـاء) الـنسـخة ـذكورة ضـمن شـروط ا احملـافظـة مـرافق معـهـا التـأمـينـات االوليـة ا
ـبينـة في الوثيقـة القيـاسية لـلمشروع انـفا. وان اخر مـوعد لتقـد وتسلـيم االعطية ـطلوبة وا سـتمسـكات االخرى ا االصـلية مع ا
صادف ٢٠١٩/١١/٢٧ وسـترفض اي عـطاء متـأخر عن موعـد الغلق (موعـد الغلق) هـو الساعـة الثـانية عـشر ظهـرا يوم (االربعـاء) ا

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

ـبلغ قـدره (١٢٫٠٤١٫٠٠٠)  اثنا ائة مـن مبلغ الـكلـفة التـأميـنية و ١- تـقد الـتأميـنات االولـية بنـسبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
ـالية/ عشر مـليون وواحـد واربعون الف ديـنار عراقـي ال غير عـلى شكل صك مصـدق معنـون الى محافـظة كربالء / قـسم الشؤون 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 (٢٠٠) مائتا يوم. ١- مدة ا

٢- الكلفة التخمينية (١٫٢٠٤٫١٠٠٫٠٠٠) واحد مليار ومائتان واربعة مليون ومائة الف دينار عراقي ال غير.
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.

ـشروع عـبارة عن (جتـهـيز انـابيب دكـتايل قـطـر ٢٢٥ ملم و١٦٠ مـلم و ١١٠ ملم مـع جتهـيز مـلحـقات اقـفـال وتقـاسيم وعـكوس ٥- ا
وفـلنج بـاقـطار مـختـلـفة مع اعـمال تـنـفيـذ قـسم من هذه االنـابـيب ويتم ادخـال باقـي االنابـيب في مـخازن مـديريـة مـاء كربالء كـمادة

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

ـناقـشة اراء ـصـادف ٢٠١٩/١١/٢٠ السـاعـة (١٠٫٠٠ صبـاحا) فـي قسم الـعقـود الـعامـة  ؤتـمـر يوم (االربـعاء) ا ٧- مـوعـد انعـقـاد 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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بـينة واخملططات في جداول الكـميات (باللغة العـربـية) ضمن الوثيقة الـقياسية للمشروع واصفات الفـنية والكميات ا وفق ا
ـكن احلصول عليـها بعد تقـد طلب حتريري الى قـسم العقود العـامة في احملافظة / وحـدة بيع التنادر ـذكور انفا والتي  ا
الـية في احملـافظة فـعلى الـراغب من مقـابل مبـلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) مائـة الف دينـار غير قـابل للـرد يدفع لـدى قسم الشـؤون ا
سـتوفية لـلوثيقة ن لهم هوية نـافذة بدرجة الـتصنيف (انشـائية / عاشـرة) تقد اعطـيتهم ا قـاول والشركـات العراقيـة  ا
ركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة القياسية للمشروع انفا الى سكرتير اللجنة ا
ـناقصة ادناه مع وصل الـشراء (بأسم مقدم الـعطاء) النسـخة االصلية ذكورة ضمن شروط ا مـرافق معها التـأمينات االوليـة ا
بينة في الوثـيقة القياسية للمشروع انفا. وان اخر موعد لتقد وتسليم االعطية (موعد طلوبة وا ستمسكات االخرى ا مع ا
صـادف ٢٠١٩/١١/٢٧ وستـرفض اي عطـاء متـأخر عن مـوعد الـغلق الغـلق) هو الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهـرا يـوم (االربعـاء) ا

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

بـلغ قدره (٢٫٧٧٢٫٠٠٠) ائـة من مبـلغ الكـلفـة التـأميـنيـة و ١- تقـد التـأميـنات االولـية بـنسـبـة ال تقل عن (١ %) واحـد من ا
اثنان ملـيون وسبعمـائة واثنان وسـبعون الف دينـار عراقي ال غير عـلى شكل صك مصدق مـعنون الى محـافظة كربالء / قسم
ـدة ١٢٠ يوم) من الـية ( قـدسة / قـسم الشـؤون ا ـاليـة/ (امانـات) او خطـاب ضمـان معـنون الى مـحافـظة كـربالء ا الـشؤون ا
ـؤسـس ـفـوض او احد ا ديـر ا ) او ا نـاقـصـة (وبالـعـمـلة احملـلـيـة وباسم مـقـدم الـعطـاء (بـالـنسـبـة لـلمـقـاولـ تـاريخ غـلق ا

قدسة. (بالنسبة للشركات حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
صـدقـة وكالـته الـنـافذة لـدى كـاتب العـدل ومن قـبل اخملول قـاول نـفسـه او وكيـله اخملـول وا ٢- يتم تـقـد الـعطـاء من قـبل ا
قاولـة وبعكـسه لن يتم استالم فوض ومـختوم بـالنسـبة للـشركـات ا ديـر ا رسمـيا بكـتاب صادر خالل شـهر وموقع من قـبل ا

االعطية مهما 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
ـاليـة فـعلـيهـا تقـد حسـاباتـها اخلـتامـية ٥- اذا كـان للـمقـاول والـشركـات اعمـال منـفـذة في السـنوات الـتي تسـبق االزمة ا

الرابحة الخر سنت والتي تسبق عام ٢٠١٤.
شروع قاول) السلفة فال يحق له ان يطالب باية تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ ا ٦- في حال تأخر الصرف وعدم منح (ا

ضـمون سـتحـقـاته اصولـيـا دون االخالل  الـية الـتي قـدمهـا ابـتداء عـند االحـالـة وتسـتمـر مـطالـبـته  اعتـمـادا على كـفـاءته ا
دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ا

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

شروع (١٨٠) مائة وثمانون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٢٧٧٫٢٠١٫٤٥٠) مائتان وسبعة وسبعون مليون ومائتان وواحد الف واربعمائة دينار عراقي ال غير.

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
قاولـ تدوين االسعـار في جدول الكمـيات رقما وكـتابة وبشـكل واضح وان يكون خالي من احلك ٤- عـلى جميع الشـركات وا

والشطب.
ـشـروع عـبارة عـن (قلع مـغـروسـات واسيـجـة وفـرش طـبقـة من اجلـلـمـود ورفع مخـلـفـات الـكري وتـسـويـة االرض والدفن ٥- ا
رفق بـالـتـراب الـصالـح وفرش الـسـبـيس واالسـاس الـقيـري) وكل مـا يـتـطـلبه الـعـمل وحـسب جـداول الـكـميـات والـتـفـاصـيل ا

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

ناقشة اراء صادف ٢٠١٩/١١/٢٠ الساعة (١٠٫٠٠ صبـاحا) في قسم العقود العامة  ؤتمر يوم (االربعاء) ا ٧- موعد انعقـاد 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
ؤهـلـ والراغـبـ في احلصـول عـلى معـلـومات اضـافـية ارسـال االسـئلـة عـبر عـنـوان البـريد ٩- بامـكان مـقـدمي الـعطـاءات ا
االلـكـتروني قـسم الـعـقـود الـعـامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابـة على اسـتـفـسـاراتـكم من الـساعـة الـثـامـنة

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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