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ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
Re-Tender announcement

Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲ /ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production
Service Contract for the Badra Contract Area, announces

ﺃﻋﻼﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﺘﻗﻭﻡ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ

Re-Tender # 0868/2017 - Purchase of imported diesel fuel for black start of Hitachi Gas
)Turbines at CPF (Tender
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in
implementation of similar projects and which are allowed, by the legislation of the
Republic of Iraq and/or by their country of registration, to perform works in the Republic
of Iraq may participate in the Tender.
In order to be eligible to participate in the Tender, the Bidders shall:
- submit audited financial statements for 2014, 2015 and 2016 that show sufficient
;assets to perform the supply
- accept the terms and conditions of the Contract and confirm their full capability to
;perform the complete Scope of Work
;- have an experience of performing similar work for the last 3 years in Iraq
- demonstrate evidence of at least three (3) ongoing and completed contracts for
supplying and storage of diesel fuel
- have availability of minimum 1 million liters of Diesel Fuel in strict compliance to
;technical requirements within Republic of Iraq
- comply with the technical requirements based on third party Certificate of Quality
;from a laboratory outside of Iraq
;- submit commercial proposal
;- provide or comply procurement execution Schedule
;- comply with Payment Terms
;- be able to store minimum 1000 m3 of diesel fuel within Republic of Iraq
Bids should conform to the requirements of the Tender Documentation. Bids received
will be evaluated by the Operator based on the minimal criteria’s listed above. The
Operator reserves the right to accept or reject any bid, and to annul the bidding process
and reject all bids, at any time prior to award of contract, without thereby incurring any
liability to the affected bidder or bidders or any obligations to inform the affected bidder
or bidders of the ground for the Operator’s action.
Companies interested in participating in above mentioned Tender may obtain full set of
Tender Documentation after submission of a written application (submitted on the
letterhead signed by an authorized person) and containing full name of company, mail
address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-mail address.
Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement
Department by email to
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. The Tender Documentation shall be sent
by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written
application as noted above.
Deadline for bids submissions for above mentioned Tender is January 11th, 2018, 4PM
(UTC/GMT+3:00) Baghdad time.
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

جامعة ميسان
كلية الهندسة
اعـــــــــالن
تعلن عمادة كلية الهندسة/جامعة ميسان عن اجراء مزايدة
علنية لتأجري كشك االتصاالت وفقا لقانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم( )21لسنة  2013املعدل وذلك يوم الخميس
املوافق  2018/1/25يف مقر كلية الهندسة على الطريق
العام بغداد~ميسان الساعة العاشرة صباحا فعلى الراغبني
باالشرتاك يف املزايدة دفع التأمينات القانونية و البالغة ()%20
من القيمة التقديرية اىل حسابات كلية الهندسة مستصحبني
معهم هوية االحوال املدنية يف يوم املزايدة على ان يتم شراء
شروط املزايدة من امني صندوق الكلية مقابل مبلغ قدره
خمس وعشرون الف دينار غري قابل للرد ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية.
مالحظة:ـ على من يرغب باالشرتاك يف املزايدة جلب عدم
محكومية وكذلك تصريح امني من رئاسة جامعة ميسان.
عمادة كلية الهندسة

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة املدرسية وبأسم (ستار بديوي علوان)
والصادرة من مديرية التعليم املهني خارجي الرصافة الثانية
واملرقمة ( )215142على من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار مع التقدير.
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ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 2017 \ 0868
ﺷﺭﺍء ﻭ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﺭﺩ ﻟﺑﺩء ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺗﻭﺭﺑﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻫﻳﺗﺎﺷﻲ ﻓﻲ ﻣﺻﻧﻊ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻧﻔﻁ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺭﺍﻗﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﺟﻧﺑﻳﺔ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ
ﻟﻬﺎ ﺍﺩﺍء ﺍﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ /ﺍﻭ ﺑﻠﺩ
ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
-

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ  2014ﻭ  2015ﻭ  2016ﺗﺑﻳﻥ ﺍﺻﻭﻻ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.
ﻗﺑﻭﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭ ﺗﺄﻳﻳﺩ ﻗﺩﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ) (3ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ
ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺗﻭﺍﺟﺩ  3ﻋﻘﻭﺩ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﻝ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ
ﺗﻭﻓﺭ) (1ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻟﺗﺭ ﻣﻥ ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺩﺍﺧﻝ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ
ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻠﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺧﺗﺑﺭ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ ﺧﺎﺭﺝ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺟﺩﻭﻝ ﺗﻭﺭﻳﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻭﺍﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻪ
ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺯﻳﻥ  1000ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ ﻣﻥ ﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﺩﻳﺯﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ
ﻋﻁﺎء ،ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.
ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭ ﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ  ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ  ،ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ
ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ  -ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ:ـ
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com
ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ  11ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ، 2018ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  4ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
 /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ .(3:00+
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

وزارة النقل
الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود
(اعالن مشاركة لعقد تشغيل اسطول النقل الداخلي الخاص بالحافالت العائدة للشركة العامة
لنقل املسافرين والوفود)
تدعوا الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود احدى تشكيالت وزارة النقل عن رغبتها باملشاركة
مع الشركات املتخصصة يف مجال نقل الركاب وذلك لغرض تشغيل اسطولها من الحافالت الخاصة
بالنقل الداخلي (طابقني وطابق واحد).فمن تتوفر لديه الرغبة من الشركات ذات االختصاص يف
املجال اعاله يف الحصول على شروط املشاركة مراجعة القسم القانوني يف مقر الشركة الكائن يف
شارع فلسطني  /حي املهندسني قرب وزارة النقل لقاء مبلغ وقدره ( )2.000.000مليونني دينار
عراقي غري قالة للرد على ان تقدم العروض يف ظرف مغلق ومختوم وبتوقيع املدير املفوض على
جميع اوراقها ويتم ايداعها يف صندوق العطاءات يف مقر الشركة الكائن يف الوزيرية  /املنطقة
الصناعية  /قرب محطة تعبئة وقود املستنصرية  .ويغلق الصندوق يف تمام الساعة العاشرة ليوم
 2018 / 2 / 18وتقتح العروض بنفس وقت الغلق ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية
فيكون اليوم التالي له موعد الغلق الرسمي  ...وترافق مع العرض املستمسكات ادناه - :
-1شهادة تأسيس مصدقة من الجهات الرسمية العراقية ونافذة عند توقيع العقد وقرار مسجل
الشركات ومقدار رأسمال الشركة واملستمسكات الرسمية للمدير املفوض وقرار حجب البطاقة
التموينية .
-2كتاب براءة ذمة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ املفعول لعام  2018معنون اىل
شركتنا.
-3تأمينات اولية بملبلغ ( ) 250.000.000مائتان وخمسون مليون دينار بموجب صك مصدق
او خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد يف العراق ونافذ لغاية ثالثة اشهر من تاريخ تقديم
العطاء.
-4بيان املوقع االلكرتوني للشركة او املكتب وعنوانها الصريح يف وثائق العرض املقدم
-5ارفاق كتاب الشركة بالشخص املخول بتوقيع العقد وبموجب وكالة عامة اوخاصة
-6وثائق شراء شروط املشاركة االصلية .
كما سيتم عقد مؤتمر للسادة املشاركني لغرض االجابة على كافة االستفسارات الساعةالعاشرة صباحا من يوم االحد املوافق  2018/2 /11يف مقر الشركة الكائن يف الوزيرية /
املنطقة الصناعية  /قرب محطة تعبئة وقود املستنصرية وللمزيد من املعلومات يرجى االتصال
على الربيد وموقع الشركة االلكرتوني واملبني ادناه  ..ويتحمل من يرسو عليه االختيار اجور نشر
االعالن ..
مع التقدير.
عبد اهلل لعيبي باهض
املدير العام

