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 اعالن مناقصة                       
 بموجب وثائق العطاء القياسية للمناقصات التنافسية العامة لعقود تنفيذ االشغال العامة              

 (استثماري / 2018/  139رقم المناقصة )             

        كم من المحطة )صفر + صفر( الى  6لقرى الجيل الصاعد بطول  )صيانة واكساء الطريق الرابط اسم المناقصة  

 ديالىمحافظة  /( + صفر( / ناحية بهرز 6 )
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -1

والدعوة عامة  2018عام ل ديالىلمحافظة  االستثماريةخطة ال( ضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب استثماري /139/2018)

كم  6لقرى الجيل الصاعد بطول  )صيانة واكساء الطريق الرابطلمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم لتنفيذ مشروع 
وبمدة  ( دينار000300,648,)محافظة ديالى بكلفة تخمينية اجمالية قدرها  /( / ناحية بهرز( + صفر 6 من المحطة )صفر + صفر( الى )

 .( يوم001)تنفيذ 

 لعطاءات المؤهلين ضمن االختصاص      سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي ا -2

 المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة. الخامسة () والدرجة  ( انشائي -مدني )  

صندوق إعادة اعمار  المناطق  [على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -3

تمر فني لإلجابة على . وسيعقد مؤ)ظهرا 2 –صباحا  8)خالل ساعات الدوام الرسمي  ]المتضررة من العمليات اإلرهابية 

 .مقر الصندوقفي الساعة ) العاشرة ( صباحا  21/2018/ 3 ( الموافقثنينااليوم )استفسارات الشركات 

                                                                                                                                    -متطلبات التأهيل المطلوبة:  -4

غير المنفذة، ومبلغ التأمينات األولية، العقود  ةالموقف القانوني: اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين، مدة نفاذي -

 المطالبات الموقوفة.

 الموقف المالي: األداء المالي السابق، الموارد المالية والسيولة النقدية. -

 ( السابقة.10المتطلبات الفنية: خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته للسنوات ) -

الف دينار وخمسون  مئتان( 250,000بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره )   -5

ظهرا( ابتداء من تاريخ نشر إعالن  2 –صباحا  8عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي )

 المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق.

ا في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعه -6

بعد الظهر( الثانية بعد الظهر من يوم       2الساعة ) [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 

وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح ،  ] 21/2018 / 10( الموافق ثنيناال)

سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه 

 بدوام رسمي.

ضور في مقر الصندوق فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحسيتم   -7

 ) ً وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة )العاشرة صباحا

 موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي.

بشكل صك مصدق او خطاب يني( من المبلغ التخم %1)كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة   -8

ابتداء من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي يوما(  90)ضمان نافذ لمدة 

 . العراقي

شارع  –الجادرية  –بغداد { عنوان مقر الدائرة / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي  -9

 .}11دار رقم –الوزراء 

 على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية: -مالحظة:

 وصل شراء وثائق المناقصة.   -أ

 .2018هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  -ب

معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق        كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قسم الشركات -ج   

 المتضررة  من العمليات اإلرهابية.

 قائمة باإلعمال المماثلة )ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(. -ح 

 موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدق من مجلس المهنة. )الرابحة لسنتين(تقديم الحسابات الختامية  -ه  

 بطاقة السكن. +المدير المفوض الثبوتية )هوية األحوال المدنية + شهادة الجنسية العراقية( او )البطاقة الموحدة ان وجدت(  مستمسكات -و  

                                                                    

  رئيس الصندوق                                                           
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