إعالنات
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مديرية بلدية كربالء املقدسة
لجنة البيع وااليجار

العدد 10983 /
التاريخ 2016/4/25

اعـــــــالن

الحاقا باعالننا املرقم (  ) 2308يف (  .. ) 2016/1/25واستنادا اىل كتاب محافظة كربالء املقدسة  /مكتب املحافظ  ..ذي العدد ( )1739/7
يف (  )2016/3/8املعطوف عىل كتاب مديريتنا املرقم (  ) 5820يف (.) 2016/3/2
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة عن ايجار العقار املدرج اوصافه ادناه وذلك بعد مرور ( )30يوما تبدأ من اليوم
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشتراك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا
مستصحبني معهم وصل التأمينات القانونية البالغة  % 30من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار ..ونسخة من هوية االحوال املدنية بطاقة
السكن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور اللجنة واملساندين لها ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم
الذي ييل العطلة واليجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني.
ت

رقم العقار وموقعة

 1ساحة وقوف سيارات  /قرب دائرة املرور

املساحة

القيمة املقدرة

مدة االيجار

5600م2

25,000,000

سنة واحدة

املهندس االقدم
نارص مريي محمد العامري
مدير بلدية كربالء املقدسة

Gazprom Neft Badra B.V.
غازبروم نفت بدرة بي في

Gazprom Neft Badra B.V.
غازبروم نفت بدرة بي في

Tender announcement

إعالن المناقصة

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

تعلن ﺸﺮﻜﺔ ﻏازبروم نيفت بدرة بي.في/.الﻤﻘﺎﻮﻞ المنفذ لعﻘد ﺘﻃﻮير وإنتﺎج ﺤﻘﻞ بدرة عن :

Tender 658/2016 – PROCUREMENT OF WAREHOUSE EQUIPMENT

مناقصة رقم  – 2016/658توريد معدات المستودع

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by nature
to the subject of the Tender 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.

يمكن المشﺎركﺔ في هذه المنﺎقصﺔ شركﺎت عراقيﺔ وأجنبيﺔ وتمتلك الخبرة في أداء المشﺎريع الممﺎثلﺔ بطبيعتهﺎ ،و التي يحق لهﺎ أداء األعمﺎل في جمهوريﺔ
العراق بموجب الﻘوانين النﺎفذة في جمهوريﺔ العراق و /أو بالد تسجيل الشركﺔ.

In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification
criteria:

على كﺎفﺔ الشركﺎت الراﻏبﺔ في االشتراك بﺎلمنﺎقصﺔ أن تلبي الشﺮﻮﻃ التﺎليﺔ:

Possess the experience in rendering service of similar by nature to the subject of the Tender for at least
;last 3 (three) years
;Possess licenses required for Contract performance in Republic of Iraq
Be able to provide information on financial standing by submitting the annual financial statements.

-

-

الخبرة في تﻘديم الخدمﺎت الممﺎثلﺔ خالل ثالث ( )3سنوات المﺎضيﺔ،

-

توفر التراخيص الالزمﺔ لتنفيذ هذه االعمﺎل في جمهوريﺔ العراق

-

تأكيد الوضع المﺎلي للشركﺔ عن طريق تﻘديم التﻘﺎرير المﺎليﺔ السنويﺔ

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.

ينبغي 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 ابالغ مﻘدمي العطﺎءات بذلك.

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@gazpromneft-badra.com, and received by 1 PM (UTC/GMT+4:00) on May
2nd, 2016. 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.

الشركﺎت المهتمﺔ بﺎلمشﺎركﺔ في المنﺎقصﺔ المذكورة أعاله ﻴﻤﻜﻨهﺎ الحصول على مجموعﺔ كﺎملﺔ من وثﺎئق المنﺎقصﺔ بعد تﻘديم طلب خطي مع معلومﺎت كﺎفيﺔ
تؤكد أن الشركﺔ تلبي الحد األدنى من المعﺎيير المبينﺔ أعاله (ﻴقدم على ورق موقع من قبل الشخص المفوض) والتي تحتوي على اسم الشركﺔ الكﺎمل ،
وعنوان البريد اإللكتروني  ،الهﺎتف  ،الفﺎكس  ،االسم الكﺎمل لشخص االتصﺎل وعنوان بريده اإللكتروني .وترسل هذه الطلبﺎت إلى ﺸﺮﻜﺔ ﻏازبروم نفت بدرة
بي .في - .قسم العﻘود و المشتريﺎت عن طريق البريد اإللكتروني tenders@gazpromneft-badra.com
و تستلم في موعد اقصﺎه  1:00ظهرا (بﺎلتوقيت العﺎلمي /بتوقيت جرينتش  .)4:00+من تﺎريخ  2ايار 2016
 .وترسل وثﺎئق المنﺎقصﺔ عن طريق البريد االلكتروني من دون أيﺔ مسؤوليﺔ عن الفﻘدان أو التأﺨﻴر بعد تﻘديم طلب خطي كمﺎ ذكر أعاله.

th

Deadline for bids submissions for above mentioned tender is May 10 , 2016, 5 PM (UTC/GMT+4:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمناقصة ا أعاله  10ايار  ،2016الﺴاعة الخامسة  5:00ظهرا (بالتوقيت العالمي  /بتوقيت جرينتش .)4:00+
ﺸﺮﻜة غازبروم نفت بدرة بي .في ،.قسم العقود والمشتريات.

