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 (2017 عقود / برامج خاصة // 75إعالن المناقصة العامة رقم )

       يسررررر قررررندوأ ماررررمدا مامررررمر المنررررميا المتهررررررا مررررع اللمنيررررمل االر مبيرررر  مع يلنررررع اررررع المنمققرررر  اللممرررر     

 ( وحسب التفمقيل االتي  :2017/اقود/  75رقم )

  والمدرجررر قرررال الرررديع محمفظررر  / الررردور وسرررييرا اللنرررم  رررري  ومكمرررمل بنميررر تأ يرررل : مسرررم ووقرررر الم ررررو   -1

( نرررررو  1( نرررررو  النفقررررر  )8البرررررراما التمقررررر  بموجرررررب الفقرررررل ) –هرررررمع تتقيقرررررمل المواةنررررر  الجمريررررر  

(  90)      ( دينررررمر وبمرررردا تنفيرررر 307,140,000بكنفرررر  تتمينيرررر  اجممليرررر  قرررردر م ) 2017لنلررررمم ( 2االسررررتممرا )

 ( يوم فقي مع تمريخ فتح الليمءال. 60المقدم  ممد م  )يوم فقي وبمدا نفم ي  لنليمءال 

 (5( درجرررر  ) ان ررررم يالجهررررمل الم  نرررر  لا ررررترار : كمفرررر  ال ررررركمل المسررررجن  فرررري وةارا التتيرررريي قررررنر )  -2

ويفهرررل اع يكررروع المتقررردم لنمنمققررر  مرررع ابنرررمء المحمفظررر  / القهرررمء / النمحيررر  ويتحقرررا لررر لر نسرررب  برررمجراءال 

 .المفمهن 

تتهررررمع مسررررتندال المنمققرررر  كمفرررر  ال ررررروي والتلنيمررررمل والمستمسرررركمل المينوبرررر  فلنرررر  الرررررا بيع بمال ررررترار  -3

مجمرررع  – رررمر  الررروةراء  –اللقرررود الكرررم ع فررري منيقررر  الجمدريررر   –مراجلررر  مقرررر القرررندوأ /  رررلب  القمنونيررر  

مر  يررررر قمبررررل لنرررررد ( دينرررر200,000( لغرررررا  ررررراء مسررررتندال المنمققرررر  لقررررمء مبنرررر  )11دار رقررررم ) -الرررروةراء

ويرررتم البيرررع فررري موقرررمل الررردوام الرسرررمي مبترررداءا مرررع ترررمريخ ن رررر االاررراع فررري القرررحر المحنيررر  ولغميررر  نهميررر  

 الدوام الرسمي لنيوم ال ي يسبا يوم الغنا.

ب ررركل قرررر مقررردأ مو تيرررمب (  التتمينررريمبنررر  المرررع  %1) انررر  مقررردم الليرررمء تقرررديم التأمينرررمل االوليررر  البملغررر   -4

( يومرررم ابترررداءا مرررع ترررمريخ فرررتح الليرررمءال انررر  مع يكررروع مرررع مقررررر اراقررري ملتمرررد 90مفررر  لمررردا )هرررممع  ن

 مع قبل البنر المركةي اللراقي .
السرررما   2017/  / تمررروة 31الموافرررا   االثنررريعسررريلقد مررر تمر فنررري لاجمبررر  انررر  استفسرررمرال ال رررركمل يررروم  -5

 الجمدري  .اللم را قبمحمً في مقر القندوأ الكم ع في بغداد 
 لندا را الحا في الغمء المنمقق  دوع تلويا ال رك  ولهم الحا فقي استلمدا مبن  وقل ال راء. -6

ومتررررر مواررررد مررررع اللمنيررررمل االر مبيرررر   يررررتم تقررررديم الليررررمءال الرررر  قررررندوأ ماررررمدا مامررررمر المنررررميا المتهررررررا -7

ولرررع يسرررمح بأسرررتام مي   2017/ اب/  6 ( المقرررمدراالحرررد )  مرررع يررروم الثمنيررر  ا رررر ظهررررالنتقرررديم السرررما  

ايرررمءال بلرررد  ررر ا الوقرررل وسررريتم فرررتح الليرررمءال فررري نفرررم موارررد الغنرررا مو بدايررر  الررردوام الرسرررمي لنيررروم الررر ي 

 ينيه .

 الوثم ا المينوب   -8

 . 2017 وي  تقنير المقموليع القمدرا مع وةارا التتييي مجددا للمم  -

 كتب االنجمة الرسمي  ملةةا بنست  مع اللقود.قم م  بمألاممل المممثن  ويلتمد في  لر ان   -

كترررمب برررراءا  مررر  ال ررررك  قرررمدر مرررع الهي ررر  اللممررر  لنهررررا ب / قسرررم ال رررركمل ملنررروع الررر  قرررندوأ اارررمدا  -

 ااممر المنميا المتهررا مع اللمنيمل االر مبي .  

 تقديم الحسمبمل التتممي  التر ثاث سنوال موقل  مع قبل محمسب قمنوني. -

لمرررردير المفرررروا الثبوتيرررر  او متولرررره )  ويرررر  االحرررروال المدنيرررر     ررررهمدا الجنسرررري  اللراقيرررر    مستمسرررركمل ا -

 مع كتمب تتويل ال رك  لنمتول . بيمق  السكع (
 

 

 

 

 

 د. مقيف  محمد اميع الهيتي
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