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اعالنات

NO.2825.sun.12.nov.2017

ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
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 ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﺘﻗﻭﻡ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ

Tender # 0868/2017 - Purchase of imported diesel fuel for black start of Hitachi Gas Turbines at CPF
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
;- provide required Bid Bond of not less than $100.000 (one hundred thousand) US dollars
- demonstrate evidence of at least three (3) ongoing and completed contracts for supplying
and storage of diesel fuel
- have availability of minimum 2 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 2000 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@gazpromneftbadra.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 November 30th, 2017, 4PM
(UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department
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ﺑﺈﻋﻼﻥ 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
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ) 100.000ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ( ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺗﺅﻛﺩ ﺃﺩﺍء ﻋﻘﻭﺩ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭ ﺗﺧﺯﻳﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺛﻼﺙ ) (3ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ
ﺗﻭﻓﺭ) (2ﻣﻠﻳﻭﻧﻳﻥ 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  2000ﻣﺗﺭ 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
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ 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 Tenders-
 ، Materials@gazpromneft-badra.comﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ
ﺃﻋﻼﻩ.

ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ  30ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ  ،2017ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  4ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻅﻬﺭ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ
.(3:00+
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

وزارة النقل
الشركة العامة ملوانئ العراق
قسم التشغيل املشرتك
اعالن مشاركة للمرة الثالثة
(تأهيل مسبق للشركات) رقم 7/

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة للحديد والصلب
بصرة – خور الزبري
م  /مناقصة محلية رقم / 3م/ح د ص( 2017 /اعادة اعالن للمرة االوىل)
(تجهيز مكائن ومعدات للورشة املركزية)

تعلن الشركة العامة ملوانئ العراق عن وجود فرصة لتأهيل وادارة وشغيل رصيف رقم
 8/يف ميناء ام قصر الجنوبي للشركات املختصة بذلك وفق مبدأ التشغيل املشرتك
وبموجب نص املادة ( )15من قانون الشركات العامة رقم ( )22لسنة .1997
وسيتم اجراء التأهيل املسبق للشركات املتقدمة واملتخصصة لتنفيذ النشاط اعاله
بموجب معايري التأهيل املسبق للشركات املحددة يف وثائق العطاءات القياسية التي
يمكن الحصول عليها باللغة العربية من خالل مراجعتهم الشركة العامة ملوانئ العراق/
قسم التشغيل املشرتك على العنوان املبني ادناه وخالل ساعات الدوام الرسمي على
ان يتم الشراء بمبلغ قدره ( )10،000،000عشرة ماليني دينار عراقي غري قابل
لألسرتداد وتقدم طلبات التأهيل من قبل الشركات املتقدمة بأغلفة مختومة ويتم
كتابة طلب التأهيل للتشغيل املشرتك على االغلفة بشكل واضح وتقدم الوثائق
(الفنية والقانونية واملالية) ويكون موعد الغلق الساعة الثانية عشر ظهراً يوم االثنني
املوافق  2017/12/4وسيكون فتح صندوق العطاءات يف يوم الغلق يف مقر الشركة
العامة ملوانئ العراق /البصرة وحسب العنوان املبني ادناه وباالمكان حضور مقدمي
العطاءات الراغبني بذلك اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيصار الغلق اىل اليوم
الذي يليه ويف ذات ساعة الغلق املحددة .علماً ان تقديم العطاءات الكرتونياً غري
مسموح به وكذلك ترفض العطاءات املتأخرة.
وسيتم عقد مؤتمر توضيحي يف مقر الشركة لإلجابة على االستفسارات يوم الثالثاء
املوافق  2017/11/28وتعترب هذه مرحلة اوىل لغرض التأهيل وتقديم الوثائق
الفنية واملالية والقانونية للشركات وستكون املرحلة الثانية توجيه دعوة للشركات
التي تمت تأهيلها يف املرحلة االوىل لتقديم عرضها التجاري والفني.
خالل فرتة االعالن يمكن االستفسار عرب نقاط االتصال املدرجة ادناه:ـ
www.scp.gov.io
ports_jointoperating@yahoo.com
رياض سوادي شمخي
املدير العام  /وكالة
للشركة العامة ملوانئ العراق
رئيس مجلس االدارة

تدعو الشركة العامة للحديد والصلب احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن كافة
الشركات واملكاتب املتخصصة لألشرتاك يف املناقصة اعاله (تجهيز مكائن ومعدات
للورشة املركزية) التي يمكن الحصول على وثائق املناقصة مقابل مبلغ غري قابل للرد
قدره ( )150000مائة وخمسون الف دينار من مقر الشركة يف البصرة  /خور الزبري
او مكتب الشركة يف بغداد  /مقابل مستشفى السعدون االهلي ..علماً ان الكلفة
التخمينية للمناقصة ( )426000000اربعمائة وستة وعشرون مليون دينار عراقي
وضمن تخصيصات املوازنة (االستثمارية) لسنة 2017ويكون اخر موعد إلستالم
العطاءات يوم االحد املصادف ( 2017/11/26الساعة  12ظهراً) يف مقر الشركة
حصراً وتفتح العطاءات بحضور الراغبني من مقدمي العطاءات الساعة (الثامنة
والنصف من صباح اليوم التالي للغلق) مع مراعاة ما يلي-:
يرفق بالعطاء ما يلي-:
أ -التأمينات االولية بمبلغ ( )4260000فقط اربعمائة ماليني ومائتان وستون الف
دينار عراقي على شكل صك مصدق او خطاب ضمان ألمر الشركة .
ب-وصل االشرتاك باملناقصة .
ج -شهادة تأسيس الشركة و هوية غرفة التجارة (نافذة).
د -براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب نافذة ألمر الشركة.
هـ  -االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات ذات العالقة.
و -الحسابات الختامية للسنوات الثالث االخرية (مصدقة).
 -2تكون االسعار نافذة ملدة ( )2شهر من تاريخ غلق املناقصة بالدينار العراقي.
 -3تقدم االسعار بالدينار العراقي رقماً وكتابة .
 -4االسعار نهائية غري قابلة للتفاوض والشركة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
 -5يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
وباالمكان االطالع على تفاصيل املناقصة على موقع الشركة االلكرتوني:ـ
www.steel-iraq.com
ويكون موعد عقد املؤتمر لألجابة على استفسارات املشرتكني باملناقصة قبل اسبوع
من تاريخ الغلق .مع التقدير.
املدير العام

