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اعالنات

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

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

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

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

Re-Tender # 869
Aircraft Charter Services

ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻋﻼﻥ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 869

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:
Confirmed acceptance of key terms and conditions (including payments) as set forth in the draft contract
;by Company
;Confirmed capability to perform the full scope of work
Confirmed availability of two aircraft for <50 and 90-120 pax, each having a valid (not expired) Report on
International Air Transport Association (IATA) Operational Safety Audit (IOSA) confirming airworthiness of
;the aircraft
Availability of licenses and permits authorizing to conduct air charter services including the ones that are
;required in the Russian Federation and the Republic of Iraq
Confirmed pilots’ qualification: Pilot in command: Airline Transport Pilot License/ATPL (valid) and Total
flight experience in hours - >4,000; Second pilot: Commercial Pilot License/CPL (valid) and Total flight
experience in hours - >1,000; Crew resource management, CRM (every 2 years); The crew is trained and
certified in category 1 or 2 instrument approach landing; Conformance of the pilots and crew with English
language proficiency requirement no less than ICAO Level 4; R/T phraseology in English (passed once
;))every 3 years
Confirmed training for pilots in: (1) ACAS/TCAS warning signals response actions; (2) Ground proximity
detection methods, including TAWS/GPWS; (3) International airspace flight certification per RVSM,MNPS
;or RNP; and (4) Certification of category 1 or 2 instrument approach landing
;Bidder is financially stable and capable to finance the Project
Security plan generally complies with the requirements of GPNB Security Department

-

ﺃﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺟﻭﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
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:
-

-

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-Services@gazpromneft-badra.com, and received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on June 05, 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 tender is June 20, 2017, 3 PM (UTC/GMT+3:00).
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ﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻣﺅﻛﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ( ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ
ﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺗﻭﺍﻓﺭ ﻁﺎﺋﺭﺗﻳﻥ ﻟﻧﻘﻝ  50ﻭ  120-90ﺭﺍﻛﺑﺎ ،ﺫﺍﺕ ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺔ ﻧﺎﻓﺫﺓ
ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻔﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻳﺟﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩ ﺍﻟﺭﻭﺳﻲ ﻭﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﺗﺎﻛﻳﺩ ﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﻁﻳﺎﺭﻳﻥ  :ﺍﻟﻁﻳﺎﺭ ﺍﻻﻭﻝ :ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺟﻭﻱ ) ATPL /ﻧﺎﻓﺫﺓ( ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻣﻥ 4000
ﺳﺎﻋﺔ؛ ﺍﻟﻁﻳﺎﺭ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗﻭﺍﻓﺭ ﺭﺧﺻﺔ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﺟﻭﻱ ) ATPL /ﻧﺎﻓﺫﺓ( ﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻁﻳﺭﺍﻥ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻣﻥ  1000ﺳﺎﻋﺔ ؛ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ
) CRMﻛﻝ  2ﺳﻧﻭﺍﺕ(؛ ﺗﻡ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭ ﺗﺎﻫﻳﻝ ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻔﺋﺔ  1ﺃﻭ  2ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﻬﺑﻭﻁ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ﺍﻻﺟﻬﺯﺓ ؛ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻁﻳﺎﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﻣﻊ ﺷﺭﻁ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ ﻣﺳﺗﻭﻯ4 ICAO؛  R / Tﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﻌﺑﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ
)ﻣﺭﺓ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻛﻝ  3ﺳﻧﻭﺍﺕ(؛
ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻣﺅﻛﺩ ﻟﻠﻁﻳﺎﺭﻳﻥ ﻓﻲ ACAS/TCAS (1) :ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻺﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﺫﻳﺭﻳﺔ ؛ ) (2ﻛﺷﻑ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺏ ﻣﻥ
ﺍﻷﺭﺿﻲ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  TAWS/GPWS؛ ) (3ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻁﻳﺭﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  RVSM,MNPSﺍﻭ  RNP؛ ﻭ ) (4ﺷﻬﺎﺩﺓ
ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺋﺔ  1ﺃﻭ  2ﻷﺩﺍﺓ ﻫﺑﻭﻁ
ﺗﺎﻛﻳﺩ ﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ؛
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻻﻣﻧﻳﺔ ﺣﺳﺏ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻣﻥ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ

ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻕ 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 ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ
ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ  tenders-services@gazpromneft-badra.comﻭﺍﻟﺗﻲ ﺘﺳﺘﻟﻢ ﻔﻲ ﻤﻮﻋﺪ ﺍﻘﺼﺎﻩ ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎءﺍ
)ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ  (3:00+ﻓﻲ  5ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﺗﺭﺳﻝ 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 ﻫﻭ  20ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ  ،2017ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ) PM 03:00 :ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ .(3:00+

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

اعالن الهيئة العامة لشركة
العطيفية إلنتاج االعالف املحدودة
تعلن الهيئة العامة لشركة العطيفية ألنتاج االعالف املحدودة عن اجراء مزايدة علنية
لتأجري ابنيتها االنشائية (جزءاً او كالً) واملبينة تفاصيلها يف ادناه-:
 -1معمل ألنتاج العلف الحيواني كامالً مع جميع ملحقاته ضمن بناية ذات ( )7طوابق
(مساحة كل طابق 390م.)2
-2مخزن علوي مع ملحقاته (مساحته )2657م 2للخزن.
-3قاطع ادارة املعمل  /ط( 2عبارة عن ()6غرف ومرافق صحية وحمام يصلح كمكتب
شركة او مخزن.
-4قاطع السكن /ط( 3غرف بحاجة اىل ترميمات ) يصلح كمخزن.
-5ثالث غرف يف الجهة االمامية للمخزن االرضي تصلح كمكاتب.
-6الطابق االرضي من بناية ادارة الشركة ( 3غرف و2مرافق صحية) (املساحة 120م)2
يصلح كمكتب او مخزن.
-7سرداب يحتوي على غرفة حصينة (مساحتة 143م.)2
-8غرفة االستعالمات ( :موقعها بني بابني الشركة الرئيسية) (مساحتها24م.)2
-9غرفتني متداخلة موقعها اول بناية من الجانب االيمن من مدخل الشركة الرئيسي
(املساحة 50م.)2
-10غرفتني ومرافق صحية (ثاني بناية من الجانب االيمن من مدخل الشركة الرئيسي)
(مساحتها65م.)2
-11بناية ذات طابقني خلف بناية املعمل وتشمل ( :مساحة كل طابق 115،5م.)2
أ-الطابق االرضي (ورشة الصيانة امليكانيكية ومخزن املستهلكات مع غرفتني ومرافق
صحية).
ب-الطابق االول (عبارة عن ثالث غرف).
بالقيمة التقديرية البالغة مقدراها ( )75000000خمسة وسبعون مليون دينار
بدل االيجار السنوي وستجري املزايدة يف الساعة الحادية عشر من يوم الخميس
2017/6/15م يف مقر الشركة الكائن يف منطقة العطيفية الثانية – مجاور سايلو
العطيفية – محلة  409زقاق  28مبنى  1فعلى الراغبني يف االيجار الحضور يف الزمان
واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ( )%20من القيمة التقديرية
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بمبلغ ( )%2من بدل االيجار مع اجور النشر
واالعالن.ملزيد من املعلومات االتصال على املوبايل ()07721743733
سعد جميل عباس املوسوي
رئيس الهيئة العامة للشركة

وزارة النفط
شركة خطوط االنابيب النفطية
(شركة عامة)
اعالن

تعلن شركتنا عن اعادة اعالن املناقصة املرقمة ( م م )2017/5/والخاصة بـ(نقل منتسبي مستودع الناصرية) فعلى الراغبني من
ذوي االختصاص الحاملني هوية اتحاد الناقلني النافذة لعام  2017او هوية غرفة التجارة النافذة املفعول مراجعة مقر الشركة
الكائن يف بغداد – الدورة – املجمع النفطية  /القسم القانونية لالطالع على الشروط واملواصفات املطلوبة يف املناقصة لقاء مبلغ
قدره ( )100000مائة الف دينار (غري قابل للرد) ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات يف الواحدة وظهراً ليوم (الثالثاء) املصادف
 2017/6/20وستهمل العطاءات الغري مستوفية للشروط واملواصفات املطلوبة يف وثائق املناقصة والشروط ادناه -:
-1تقديم التأمينات االولية املطلوبة من قبل املشرتكني يف املناقصة على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان بمبلغ
( )3000000ثالثة ماليني دينار عراقي ال غري باسم الشركة او املكتب لصالح شركة خطوط االنابيب النفطية (شركة عامة) صادرة
من احد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي على ان تكون نافذة لستة اشهر من تاريخ تقديم العطاء ليغطي فرتة االحالة
وسوف يتم استبعاد العطاءات التي لم ترفق بها التأمينات االولية املطلوبة او التي يقل مبلغ تأميناتها عن املبلغ املبني اعاله علماً بأنه
سيتم مصادرة التأمينات االولية عند سحب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او يف حالة عدم استكمال البيانات الفنية املطلوبة
والشروط القانونية غري الجوهرية املطلوبة يف شروط املناقصة.
-2تقديم نسخة من الهوية الضريبية للشركات نافذة املفعول مع ارفاق كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب اصلي ومعنون اىل
شركة خطوط االنابيب النفطية نافذ املفعول لعام .2017
-3ارفاق جميع مستندات املناقصة مع هوية اتحاد الناقلني وهوية غرفة التجارة نافذة املفعول ونسخة شهادة تأسيس الشركة وعقد
التأسيس (للشركات ) والحسابات الختامية للشركة ألخر ثالث سنوات وارفاق االعمال املماثلة التي قام بها سابقاً وتقديم ما يثبت
ذلك بموجب عقود وكتب انجاز موثقة رسمياً من الجهات التي عمل لديها مع ذكر العنوان الكامل ورقم الهاتف وجميع املستمسكات
املطلوبة يف شروط املناقصة.
-4تقديم العطاء بظرف مغلق بصورة محكمة ومختوم ويحتوي بداخله على ظرفني مختومني (يحتوي االول على وثيقة املناقصة بعد
ملئها وختمها من قبلكم بالختم الحي والتي تمثل عطائكم التجاري والفني ويحتوي الثاني على وثائق الشركة او املكتب مع التأمينات
االولية) على ان ال تقل مدة نفاذية العطاء عن ()120يوم.
-5على مقدم العطاء ارفاق نسخة من املستمسكات الشخصية التالية مع العطاء (نسخة من هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية
العراقية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية).
-6على صاحب العطاء الفائز تقديم كتاب حجب البطاقة التموينية بموجب كتاب صادر عن وزارة التجارة عند التعاقد.
-7على صاحب العطاء الفائز تجهيز ونصب جهاز بصمة (منظومة الرقيب االلكرتونية) لتسجيل حضور ومغادرة خطوط النقل.
-8املناقصة مبوبة على امليزانية التشغيلية.
-9الكلفة التخمينية للمناقصة ( )106000000فقط مائة وستة مليون دينار عراقي ال غري .
-10مدة تنفيذ العقد سنة واحدة ويكون احتساب مبلغ االجر الشهري استناداً أليام الدوام الفعلية.
-11ان الشركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.
-12سيتم عقد مؤتمر لإلجابة على استفسارات مقدمي العطاءات يف مقر الشركة بتاريخ (.)2017/6/13
-13ال يجوز ملنتسبي الدولة والعطاء العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مباشرة او غري مباشرة.
-14سيتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن.
-15الربيد االلكرتوني pipelinecompany@oil.gov.iq
-16الربيد االلكرتوني لقسم العقود contracts@opc.oil.gov.iq
-17سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر شركة خطوط االنابيب النفطية بتاريخ
 2017/6/21الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت بغداد ويف حال مصادفة يوم موعد الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق يف اليوم
الذي يليه من الدوام الرسمي.
-18ان هذه املناقصة معلنة بموجب الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بما
تتطلبه الوثيقة بكافة اقسامها فإنه سيتم استبعاد عطاءه.مع التقدير..
نهاد احمد موسى
املدير العام
رئيس مجلس االدارة

