اعالنات

العدد ( )2465األربعاءNO.2465.WED.20.APR.2016 - 2016 /4/20

اعالن رقم ()9
رقم الطلبية 2016 / 85
تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن املناقصة املحلية
VALVE & FITTING
(للمرة األوىل) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )1،116،000،000مليار ومائة وستة عشر مليون دينار) بموجب املواصفات
والشروط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )150,000دينار (مائة وخمسون الف دينار ال غري)
غري قابل للرد فعلى املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم عرضني منفصلني فني واالخر تجاري بالدينار العراقي (مع
مراعاة ترقيم الصفحات لكال العرضني) وتكون نافذة ملدة ال تقل عن شهر مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة()12،000،000
دينار (اثنى عشر مليون دينار) مع العرض الفني او التجاري وتضمني العرضني املعلومات التالية-:
 رقم املناقصة  /موضوعها. تاريخ الغلق. تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم. تاريخ نفاذ التأمينات االولية.العناوين الصريحة للشركة او املكتب مع الربيد االلكرتوني ورقم الهاتف لها.
وتسلم اىل استعالمات الشركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة (الواحدة)
بعد الظهر ليوم  2016/5/17ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن ..مع التقدير
مالحظة:
 -1جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:
أ -االوراق التأسيسية للشركة كاملة ونافذة.
ب -االعمال املماثلة.
ج -براءة ذمة نافذة.
 -2تقديم كفالة حسن االداء  %5من قيمة العقد بعد التبليغ باإلحالة وقبل توقيع العقد وخالل مدة ال تتجاوز ( )14يوم ويف

حالة التأخر تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني.
 -3عدم التأخر بتوقيع العقود وااللتزام باملدة املحددة.
 -4االطالع على كافة فقرات الطلبية وعدم حذف اي فقرة بعد االحالة او تغري شرط من شروط االحالة واال سوف يغرم املجهز
بضعف السعر للفقرة يف العروض املقدمة
 -5اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.
 -6يكون مقدم التأمينات االولية من املساهمني يف الشركة او الشركات بموجب عقد مشاركة
 -7مضمون وفقرات العرض الفني تدرج يف اوراق ال تحتوي على شعار الشركة وبخالف ذلك يهمل العرض.
 -8وبامكان كافة ممثلي الشركات واملجهزين املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الشركة (بناية املطعم ) لحضور ومتابعة
فتح العطاءات الفنية والتجارية من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا .
 -9يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني يف شركتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب
العدل.
 -10تصادر التأمينات االولية للشركات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات .
 -11تقبل خطابات الضمان من املصارف املعتمدة املدرجة ادناه :
(مصرف اشور الدولي لالستثمار  ،م /االئتمان العراقي  ،م /االستثمار العراقي ،م  /التنمية الدولي لالستثمار والتمويل  ،م /
الوطني العراقي  ،م  /العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية ،م  /التجاري العراقي ،م /الشرق االوسط العراقي لالستثمار ،م
 /دجلة والفرات للتنمية واالستثمار  ،م /كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية  ،م /الخليج التجاري ،م  /الشمال  ،م /اربيل ،
م /جيهان لالستثمار والتمويل ،م  /املنصور لالستثمار م  /الوطني االسالمي م  /االقليم التجاري لالستثمار والتمويل ( امريالد
سابقا )  ،م  /بغداد  ،م  /سومر التجاري )
 -12يمكن االطالع على شروط تقديم العطاءات وعلى املوقع االلكرتوني:
www.oil.gov.iq
////
www.mrc.oil.gov.iq
info@mrc.oil.gov.iq //// daurafax@mrc.oil.gov.iq
املدير العام
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املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية
منطقة الفرات االوسط
العدد 4486/
التاريخ 2016/4/18
اسم املناقصة
(توسيع خطي جنوب الحلة – هاشمية 132ك.ف)
عنوانها  /تنفيذ اعمال
رقم املناقصة 191 /2
تاريخ الغلق 2016/5/30 :
التبويب 5/4/10 :
الكلفة التخمينية  167563500 /فقط مائة وسبعة
وستون مليون وخمسمائة وثالثة وستون الف وخمسمائة
دينار عراقي ال غريها
م  /اعالن مناقصة
تعلن املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية ملنطقة الفرات
االوسط عن مناقصة (توسيع خطي جنوب الحلة – هاشمية
132ك.ف) واعتبارا من تاريخ نشر االعالن ولغاية اخر
موعد لغلق املناقصة يف نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني
املصادف  2016/5/30فعلى الراغبني من الشركات املحلية
تقديم عطاءاتهم وفقا للشروط واملواصفات والكميات التي
يمكن الحصول عليها من الدائرة التجارية يف مقر املديرية
الكائن يف محافظة بابل ناحية ابي غرق طريق حلة – كربالء
لقاء مبلغ قدره فقط (  ) 200000مائتان الف دينار غري
قابل للرد يسلم اىل امانة الصندوق علماً ان اخر موعد
لقبول العطاءات نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املصادف
 2016/5/30التي يمكن تقديمها للدائرة التجارية
يف مقر املديرية العامة وعندما يصادف يوم الغلق عطلة
رسمية يكون تسليم العروض يف يوم الدوام الرسمي الذي
يليه وترفق مع العطاء تامينات اولية بنسبة  % 1من الكلفة
التخمينية وسوف يهمل كل عطاء لم ترفق معه التامينات
االولية او غري مستوف للشروط او يرد بعد تاريخ غلق
املناقصة واملديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل
من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن علما ان املوقع
االلكرتوني لوزارة الكهرباء هو -:
www.moelc.gov.iq
والربيد االلكرتوني للمديرية هو - :
35-Eqpt.dept.Mgr@moelc.gov.iq
مع التقدير..
املدير العام

فقدان
اني املواطن حيدر رمضان عبد الواحد فقدت مني
الوثيقة املدرسية الصادرة من املديرية للتعليم
املهني قسم املهني األول يف الرصافة إىل مديرية
حماية الشخصيات بغداد..الوثيقة املرقمة 827
بتاريخ .2012/2/27

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

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

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Tender announcement

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

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

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ ٢٠١٦/٦٣٧
ﻋﻘﺩ ﺷﺭﺍء ﻣﻧﻅﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺩﻓﺋﺔ ﻭﺍﻟﺗﻬﻭﻳﺔ ﻭﺗﻛﻳﻳﻑ ﺍﻟﻬﻭﺍء )(HVAC

Tender 637/2016 – PURCHASE OF HVAC EQUIPMENT
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.
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification
criteria:
Be able to provide required Bid Bond in the amount of not less than $50,000 (fifty thousand) US Dollars
;and Contract Performance Bond in the amount not less than 10% of Contract value
Possess the experience in rendering service of similar by nature to the subject of the Tender for at least 1
;(once) in the last 3 (three) years - 2012, 2013 and 2014
;Possess licenses required for Contract performance in Republic of Iraq
Be able to provide information on financial standing by submitting the annual financial statements.

-

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻠﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ ﻟﻬﻡ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻠﺷﺮﻮﻃ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
-

ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ ) ٥٠،٠٠٠ﺧﻣﺳﻭﻥ ﺃﻟﻑ(  $ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ﻭ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ
ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  ٪١٠ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ.

-

-

ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺻﻳﺎﻧﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ) (٣ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ،

-

ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

-

-

ﺍﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧﻭﻱ

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@gazpromneft-badra.com, and received by 1 PM (UTC/GMT+4:00) on April
26th, 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.
Deadline for bids submissions for above mentioned tender is May 11th, 2016, 5 PM (UTC/GMT+4:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

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 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 ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ tenders@gazpromneft-badra.com
ﻭ ﺗﺳﺗﻠﻡ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻗﺻﺎﻩ  ١:٠٠ﻅﻬﺭﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺑﺗﻭﻗﻳﺕ ﺟﺭﻳﻧﺗﺵ  .(٤:٠٠+ﻣﻥ ﻳﻭﻡ  ٢٦ﻧﻳﺳﺎﻥ ٢٠١٦
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