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اعالنات

NO.2792.MON.18.sep.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

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.
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ﺘﺪﻋﻭﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻦ ﺘﻌﻟﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  - 962ﺗﻭﺭﻳﺩ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ ) (TELECOMﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺟﺭﺍء ﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ

Tender # 962 - SUPPLY OF IT AND TELECOM EQUIPMENT AND MATERIALS
In order to be eligible to quote complete BOQ in Tender, the Bidders shall meet also the
following minimal qualification criteria:
- Bidder to submit proof of validation by CISCO (along with EOI) to supply
;equipment to Iraq
- Bidder to submit proof of validation by HP (along with EOI) to supply equipment
;to Iraq
- Bidder to submit proof of validation by Motorola (along with EOI) to supply
;equipment to Iraq
- Bidder to submit proposal for all items mentioned under BOQ.
Gazprom Neft Badra B.V. will estimate the proposals based on the following criteria:
;Commercial proposal
;Work execution Schedule
;Payment Terms
;)Place of delivery (Badra Oil Field at Wasit province, Republic of Iraq

-

Bids should conform to the requirements of the Bid documents. 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 together with sufficient
information confirming that the company meets the minimum criteria set out above
(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,
and received by 4 PM (UTC/GMT+3:00) on September 25th, 2017. 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 tenders is October 17th, 2017, 4PM
(UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

فقدان هوية دائرة
فقدت من��ي الهوية
بأسم (قصي عدنان
حم��زة) الص��ادرة
م��ن ش��ركة توزيع
املنتج��ات النفطية
على من يعثر عليها
تس��ليمها اىل جهة
االصدار.
مع التقدير.

جمهورية العراق
محافظة بغداد
مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة  /االمالك
لجنة البيع وااليجار الثانية
تنويه
اش��ارة اىل اعالننا املرقم  303يف  2017/7/18املنشور يف جريدة
البين��ة الجدي��دة بعدده��ا املرق��م  2764يف  2017/8/3والخاص
بتأجري مطعم وكازينو عائدة اىل مديرية بلدية النصر والس�لام والتي
ص��ادف موع��د مزايدتها بتاري��خ  2017/9/3وال��ذي صادف ضمن
عطل��ة عيد االضح��ى املب��ارك عليه س��يكون موعد اجرائه��ا بتاريخ
 ..2017/9/24لذا اقتضى التنوية
املهندس
ياسر امجد سعيد
مدير بلديات محافظة بغداد

شركة التأمني العراقية العامة
اعـــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار يف ش��ركة التأم�ين العراقية العامة عن
اجراء مزايدة علنية إليجار املح�لات التجارية لعمارتها الواقعة يف
محافظة كربالء املقدس��ة – ش��ارع العباس (عليه الس�لام) مجاور
بناية فيضي حسيني وملدة سنتني فعلى الراغبني باالشرتاك باملزايدة
مراجعة مقر الشركة يف بغداد -شارع خالد بن الوليد -قرب ساحة
عقبة بن نافع او يف مقر فرع الشركة يف نفس البناية يف املحافظة
لتقديم املستمسكات الرسمية وتسديد التأمينات القانونية البالغة
 %20من القيمة التقديرية علماً ان املزايدة س��تجري يف الس��اعة
الحادية عشرة من صباح يوم الثالثاء املوافق  2017/10/17وفق
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  32لسنة  1986املعدل.
املدير العام وكالة

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻠﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﺍﻠﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻮﺍﻠﺘﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ،
ﻘﻮﺍﻨﻴﻦ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﻘﻮﺍﻨﻴﻦ ﺑﻠﺩﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ  ،ﻭﺃﺩﺍء ﺍﻟﺍﻋﻤﺎﻞ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ BOQﻟﻛﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻮﺤﺳﺐ ﺍﻠﺷﺮﻮﻃ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:ـ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ) CISCOﺟﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ  (EOIﻟﺗﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ) HPﺟﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ  (EOIﻟﺗﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ؛ -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ.BOQ

ﺳﺗﻘﺩﺭ ﺷﺭﻛﺔ "ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻰ ﻓﻰ" ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ  BOQﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻋﺭﺽ ﺗﺟﺎﺭﻱ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ؛ ﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﻭﺭﻳﺩ؛ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ؛ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ )ﻗﺿﺎء ﺑﺩﺭﺓ ،ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺳﻁ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ(؛ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎء.
ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ،ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ،
ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻱ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺑﺫﻟﻙ .
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺗﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ )ﻴﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ
ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ( ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ 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
ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ
 tenders@gazpromneft-badra.comﻭﺍﻟﺗﻲ ﺘﺳﺘﻟﻢ ﻔﻲ ﻤﻮﻋﺪ ﺍﻘﺼﺎﻩ ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ  3ﻅﻬﺭﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ /
ﺑﺗﻭﻗﻳﺕ ﺟﺭﻳﻧﺗﺵ  (4:00+ﻓﻲ  29ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ  .2016ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺨﻴﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ.

ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ  12ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ ، 2016ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ  4:00ﻅﻬﺭﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺑﺗﻭﻗﻳﺕ ﺟﺭﻳﻧﺗﺵ .(4:00+
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

جمهورية العراق
وزارة الزراعة
دائرة وقاية املزروعات
شعبة العقود العامة
اعالن مناقصة رقم ( )1لسنة 2017
MOA/PPD/1/2017
(تجهيز سماد احيائي)
تعل��ن دائرة وقاية املزروعات احدى تش��كيالت وزارة الزراع��ة عن وجود املناقصة املرقمة ( )MOA/ PPD /1/2017لس��نة
( 2017تجهيز سماد احيائي) ومن تخصيصات مبالغ دعم املزارعني وبكلفة تخمينية مقدارها ( )575،000،000خمسمائة
وخمس��ة وس��بعون مليون دينار عراقي ال غري  ..فعلى الش��ركات ذات الخربة والكفاءة واالختصاص يف هذا املجال من الشركات
املنتج��ة واملصنع��ة او وكالئها الرس��ميني داخل العراق بموج��ب وكالة اصولية مصدق��ة ومن الراغبني باالش�تراك يف املناقصة
مراجع��ة دائ��رة وقاية املزروعات  /ش��عبة العقود العامة الكائنة يف اب��ي غريب مجاور كلية الزراعة س��ابقاً للحصول على كافة
مس��تندات املناقصة والتي تش��مل (املواصفات الفنية  ،الش��روط الخاصة باملناقصة  ،نموذج مقدمي العطاءات) لقاء مبلغ قدره
( )100،000مائ��ة الف دينار اضافة اىل اجور خدمات بيع وثائق املناقص��ة البالغة ( )0،001من الكلفة التخمينية غري قابل
للرد تسلم العطاءات داخل ظرف مغلق ومختوم بختم الشركة ومثبت عليه رقم املناقصة واسم وعنوان مقدم العطاء يف صندوق
العطاءات يف مقر دائرة وقاية املزروعات وان اخر موعد لقبول العطاءات هو الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم االثنني املصادف
 2017/10/2وس��وف تهمل العروض غري املستوفية للش��روط القانونية ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن
علماً بأن موعد فتح العطاءات س��يكون بعد موعد الغلق مباش��رة يف مقر الدائرة وان مدة نفاذ العطاءات ( )90يوما من تاريخ
غل��ق املناقص��ة على ان يكون التجهيز يف موعد اقص��اه  2017/11/1وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وس��تقوم
الدائرة بعقد مؤتمر فني حول املوضوع ويمكن للمشاركني يف املناقصة الحضور يف يوم االحد املصادف  2017/9/24الساعة
العاشرة صباحاً يف مقر الدائرة  /شعبة العقود العامة مع العلم ان الربيد االلكرتوني لدائرة وقاية املزروعات هو:ـ
Crop-prot@moagr.org
الكمية
اسم املادة
ت
 5خمسة طن
سماد احيائي
1
على ان يتضمن املستمسكات التالية-:
-1عقد وشهادة تأسيس الشركة مصدق من دائرة تسجيل الشركات (نسخة اصلية).
 -2املستمس��كات الثبوتية ملقدم العطاء للعراقيني (هوية االحوال املدنية – ش��هادة الجنسية – بطاقة السكن وما يثبت حجب
البطاقة التموينية) او البطاقة املوحدة .
 -3اجازة ممارسة املهنة على ان تكون نافذة املفعول.
 -4تقديم وثائق تبني فيه الوضع املالي للشركة آلخر ثالث سنوات ملعرفة وضع الشركة املادي.
-5تقدي��م قائم��ة باألعمال املماثلة من قبل الش��ركة واملؤيدة من قبل الجهة املس��تفيدة واملنجزة خالل الس��نوات الثالث وعدد
املشاريع املنفذة خالل الفرتة.
-6تقدي��م التأمينات االولية بنس��بة ( )%1من مبلغ العطاء على ش��كل (صك مصدق او خطاب ضم��ان صادر من احد املصارف
العراقية املعتمدة يف العراق نافذ املفعول (غري مشروط ملدة ( )90تسعون يوماً.
-7كتاب براءة الذمة من الضريبة للسنة االخرية صادر من الهيئة العامة للضرائب او الهوية الضريبية .
-8وصل شراء املناقصة .
 -9بيان املوقع االلكرتوني يف وثائق العطاء والربيد االلكرتوني واس��م وعنوان الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات التي
تخص العطاء.
-10يدون املناقص االس��عار لفقرات ج��دول الكميات رقماً وكتابة متضمناً املبلغ الكلي للعطاء مع ختم الش��ركة على جميع
اوراق العطاء وان يكون العطاء بالدينار العراقي فقط.
-11ان يكون العطاء خاليا من الحك والشطب والتحشية واالضافة .
-12اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق والفتح يف اليوم الذي يليه.
د .حميد علي هدوان
املدير العام
دائرة وقاية املزروعات

