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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
ـالـية في احملـافـظة فـعلى مقـابل مـبلغ قـدره (١٥٠٫٠٠٠) مـائة وخـمـسون الف ديـنـار غيـر قـابل للـرد يـدفع لدى قـسم الـشؤون ا
ن لـهم هويـة نافـذة بـدرجة الـتـصنـيف (انشـائـية ومـيكـانـيكـية / ثـامـنة) تـقد قـاولـ والشـركات الـعـراقيـة  الـراغبـ من ا
ركـزية لفتح الـعطاءات الـطابق الثـاني من بناية ـستوفـية للـوثيقة الـقياسـية للمـشروع انفـا الى سكرتـير اللجـنة ا اعـطيتهم ا
ناقصة ادناه مع وصل الشراء (بأسم ذكورة ضمن شروط ا قسم العقود العـامة في احملافظة مرافق معها التأمينات االولـية ا
بينة في الوثيقة القياسية للمشروع انفا. وان اخر موعد طلوبة وا ستمسكات االخرى ا مقدم العطاء) النسخة االصلية مع ا
ـصادف ٢٠١٩/١٢/٣ وسـترفض اي لتـقد وتـسلـيم االعطـية (مـوعد الـغلق) هـو السـاعة الـثانـية عـشر ظهـرا يوم (الـثالثاء) ا

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

بلغ قدره ذكورة في ادناه و ائة من مـبلغ الكلفة التخمـينية ا ١- تقد التأمينات االوليـة بنسبة ال تقل عن (١ %) واحد من ا
(٩٫١٠٩٫٠٠٠) تسـعة مليون ومائة وتسعـة الف دينار عراقي ال غير على شكل صك مصـدق معنون الى محافظة 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
ـانعـة من الـهـيئـة العـامـة للـضـرائب ٢٠١٩ وشهـادة تـأسيس قـاولـ والشـركـات تقـد (بـراءة ذمة او كـتـاب عدم  ٥- عـلى ا
قدمي ماثلة والسيولة النقديـة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية لـلمشروع انفا ) وال يوجد افضلية  الشركـة واالعمال ا

. العطاءات احمللي
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 (٢٠٠) مائتا يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٩١٠٫٨٧٦٫٠٠٠) تسعمائة وعشر مليون وثمنمائة وستة وسبعون الف وثالثمائة دينار عراقي.

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 (جتهـيـز ونـصب وتشـغـيل وحـدة مـاء مجـمـعـة سـعة ٥٠٠ م٣/سـا مـجـهزة مـن شركـة تـابـعة الى وزارة ٥- ا
يكانيكيـة والكهربائية والكـيمياوية لنصب وفحص وتـشغيل هذه الوحدة اجملمعة مع ـعادن مع كافة ملحقاتـها ا الصناعة وا
رفـقة جتهـيز انـبوب دكـتـايل قطـر ٤٠٠ ملم بـطـول ١٨٠٠ م.ط) وكل ما يـتطـلـبه العـمل وحسب جـداول الـكمـيات والـتـفاصـيل ا

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

ناقشة اراء ـصادف ٢٠١٩/١١/٢٦ الساعة (١٠٫٠٠ صباحا) في قسم الـعقود العامة  ؤتمر يوم (الثالثاء) ا ٧- موعـد انعقاد 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

WÝbI*« ¡öÐd  k U×  ØwÐUD)« rÝUł nOB½

WÝbI*« ¡öÐd  WE U×

W UF « œuIF « r

±≤∂∑∂ Ø œbF «

≤∞±πØ±±Ø≤± Øa¹—U² «

©∂   ±≤   ¥   ≤   ±® V¹u³ð ≤∞±π WM  Ø rO U ô« WOLMð Ø ©π® r — eON& WB UM  ÊöŽ«

ŸËdA* W UŽ WB UM  ¡«dł« sŽ …d  ‰Ëô WÝbI*« ¡öÐd  WE U×  sKFð

©ÂUF « WOMO (« vHA² * (MRI) “UNł eON& ®

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 احملـافظـة فعـلى الـراغبـ من ا مـبـلغ قدره (٢٠٠٫٠٠٠) مـائتـا الف ديـنار غـير قـابل لـلرد يـدفع لدى قـسم الـشؤون ا
متاز) او (كهـربائية / سادسة) من الشركات ن لهم هويـة نافذة بدرجة التصنيف (غـرفة جتارة / الصنف / ا والشـركات العراقية 
ستوفيـة للوثيقـة القياسيـة للمشروع ارسـةاعمال التجـارة مثبت ضمن اوراق تـأسيس الشركة تـقد اعطيتـهم ا الـتي لديها حق 
ـركزية لفتح العطـاءات الطابق الثاني من بنـاية قسم العقود العـامة في احملافظة مرافق معـها التأمينات انفا الى سكرتـير اللجنة ا
سـتمـسكـات االخرى ـناقـصة ادنـاه مع وصل الشـراء (بـأسم مقـدم العـطاء) الـنـسخـة االصلـية مـع ا ذكـورة ضمن شـروط ا االولـيـة ا
بيـنة في الوثيـقة القـياسيـة للمشـروع انفا. وان اخـر موعد لتـقد وتسـليم االعطـية (موعد الـغلق) هو الـساعة الـثانية ـطلوبـة وا ا
صـادف ٢٠١٩/١٢/٣ وسترفض اي عطاء متأخر عن مـوعد الغلق وسيتم فتح االعـطية بحضور مقدمي عشـر ظهرا يوم (الثالثاء ) ا

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

بلغ قدره (٢١٫١٥٠٫٠٠٠) واحد ائة من مـبلغ الكلـفة التخـمينيـة و ١- تقـد التأميـنات االولية بـنسبة ال تـقل عن (١ %) واحد من ا
وعـشرون مـلـيون ومـائـة وخـمسـون الف ديـنار عـراقي ال غـيـر على شـكل صك مـصـدق معـنـون الى محـافـظـة كربالء / قـسم 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 (١٢٠) مائة وعشرون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٢٫١١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) اثنان مليار ومائة وخمسة عشر مليون 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.
لحقات غناطيسي بكثافة (١٫٥ تسال) مع كافة ا غناطيسي لتصوير اجلسم باجملـال ا شروع عبارة عن (جتهيز جـهاز للرن ا ٥-ا
الالزمة لتـشغيل (حـاسبـة كمبـيوتر COMSTANT STATION) و USP لتـجهيـز اجلهاز بـالقـدرة الكهـربائيـة قدرها (١٠٠٠ كي
دة ثالث ساعـات مع تهيئة غـرفة للجهاز وغـرفة للفحص وغـرفة للكونـترول مع جتهيزها بـاجهزة التبـريد الالزمة لها) وكل ما في) 

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

ـناقـشة اراء ـصـادف ٢٠١٩/١١/٢٦ السـاعة (١٠٫٠٠ صـبـاحا) في قـسم العـقود الـعـامة  ـؤتمـر يوم (الـثالثاء ) 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 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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ذكور انفا بينة واخملـططات في جداول الكميات (باللغـة العربـية) ضمن الوثيقة القـياسية للمشروع ا واصفات الـفنية والكميات ا وفق ا
ـكن احلصـول عـلـيـها بـعـد تـقـد طلب حتـريـري الى قـسم الـعـقود الـعـامـة في احملـافظـة / وحـدة بـيع الـتـنادر مـقـابل مـبـلغ قدره والـتي 
قـاول والشركات الية في احملـافظة فعلى الـراغب من ا (١٥٠٫٠٠٠) مائة وخمـسون الف دينار غـير قابل للرد يـدفع لدى قسم الشـؤون ا
سـتوفـية لـلوثـيقـة القـياسـية لـلمـشروع انـفا الى ن لـهم هـوية نـافذة بـدرجة الـتصـنيف (انـشائـية / ثـامنـة) تقـد اعطـيتـهم ا الـعراقـية 
ذكورة ركزيـة لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العـامة في احملافظة مرافق معها التأمينات االولية ا سكرتير اللجنة ا
ـبيـنة في ـطـلوبـة وا ـستـمـسكـات االخرى ا ـنـاقصـة ادنـاه مع وصل الشـراء (بـأسم مقـدم العـطـاء) النـسـخة االصـليـة مع ا ضـمن شروط ا
الوثـيقة الـقياسـية للـمشروع انـفا. وان اخر مـوعد لتـقد وتسـليم االعطـية (موعـد الغلق) هـو الساعـة الثانـية عشـر ظهرا يـوم (الثالثاء )
ثلـيهم الراغب صادف ٢٠١٩/١٢/٣ وستـرفض اي عطاء متـأخر عن موعد الغـلق وسيتم فتح االعـطية بحـضور مقدمي العـطاءات او  ا

باحلضور في موعد انفا.
ناقصة/ شروط ا

ـبـلغ قـدره ـذكـور في ادنــاه و ـائـة من مــبـلغ الـكـلــفـة الـتـخــمـيـنـيــة  ١- تـقـد الـتــأمـيـنـات االولــيـة بـنـســبـة ال تـقل عن (١ %) واحــد من ا
(١٠٫٨٢٢٫٠٠٠) عـشرة مـليون وثـمنمـائة واثـنان وعشـرون الف دينـار عراقي ال غيـر على شـكل صك مصدق مـعنـون الى محافـظة كربالء /
دة ١٢٠ يوم) من تاريخ غلق الية ( قدسة / قسم الشؤون ا الية/ (امانات) او خطاب ضمان معنـون الى محافظة كربالء ا قسم الشؤون ا
ؤسـس (بالـنسبـة للشـركات حصرا) فـوض او احد ا ـدير ا ) او ا نـاقصة (وبـالعمـلة احمللـية وباسم مـقدم العـطاء (بالـنسبـة للمـقاول ا

قدسة. وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
صـدقة وكالـته النـافذة لدى كـاتب العدل ومن قـبل اخملول رسـميا بـكتاب ـقاول نفـسه او وكيلـه اخملول وا ٢- يـتم تقـد العطـاء من قبل ا

قاولة وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار. فوض ومختوم بالنسبة للشركات ا دير ا صادر خالل شهر 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
انعة من الهيـئة العامة للضرائب ٢٠١٩ وشـهادة تأسيس الشركة واالعمال قـاول والشركات تقد (براءة ذمة او كـتاب عدم  ٥- على ا

. قدمي العطاءات احمللي ماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا ) وال يوجد افضلية  ا
شـروع اعتمادا قاول) الـسلفـة فال يحق له ان يطـالب باية تـعويضـات وعليه االسـتمرار بـتنفـيذ ا ٦- في حـال تأخر الـصرف وعدم مـنح (ا

ـــــــــادة (٦٢/ط) من ضـمون ا سـتحـقاته اصـوليـا دون االخالل  ـاليـة التي قـدمهـا ابتـداء عند االحـالة وتـستـمر مـطالبـته  علـى كفاءته ا
دنية. قاولة العمال الهندسة ا شروط ا

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

شروع (٤٢٠) اربعمائة وعشرون يوما. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (١٫٠٨٢٫١٧٦٫٠٠٠) واحد مليار واثنان وثمانون مليون ومائة وستة وسبعون  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

ـشـروع عـبارة عـن ( اعمـال احلـفـريات الـتـرابـية والـدفن بـاحلـصى اخلـابط واالسس الـكونـكـريـتيـة واعـمـال الـبنـاء والـطـابوق وصب ٥- ا
الـسـقوف واجلـسور الـكـونكـريـتيـة واعـمال الـتـسطـيح واالنـهاءات بـاجلص والـلبخ بـاالسـمنت والـتـطبـيق بـالكـاشي لالرضـيات واالعـمال

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

ناقشة اراء ومالحظات صادف ٢٠١٩/١١/٢٦ الـساعة (١٠٫٠٠ صباحا) في قسم العقـود العامة  ؤتمر يوم (الثالثاء) ا ٧- موعد انعقـاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ا

.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨-  نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت
ؤهل والراغـب في احلصول عـلى معلومـات اضافية ارسال االسـئلة عبر عـنوان البريـد االلكتروني قسم ٩- بامكان مـقدمي العطـاءات ا
العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفساراتكم من الساعة الـثامنة 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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