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GAZPROM NEFT BADRA B.V.
TENDER ANNOUNCEMENT
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the
following Tenders:

ﺗﺩﻋﻭ ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯ ﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻓﻲ )"ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ"( ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻋﻘﺩ ﺑﺩﺭﺓ ﺗﺩﻋﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ )"ﻣﻘﺩﻣﻲ ﻋﻁﺎءﺍﺕ"(
ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

TENDER No. 1186
TENDER NAME: FIELD OPERATIONS SUPPORT SERVICES

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1186
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺣﻘﻠﻳﺔ

TENDER No. 1194
TENDER NAME: PROVISION OF H2S CONTROL SERVICES

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1194
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ H2S

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under these Tenders upon
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s
e-mail address:
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.
Please note that in order to be considered for further evaluation under these Tenders, the Bidder as a
minimum shall:
;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq
be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the
;Operator under the Tender
;be ready and willing to perform all works/services required under the Tender
;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender
;comply with the Operator’s HSE and security requirements
;accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender
provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of:
;for Tender No. 1186 - USD 50,000.00
;for Tender No. 1194 - USD 100,000.00
be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of:
;for Tender No. 1186 - USD 50,000.00
for Tender No. 1194 - USD 100,000.00,
in case of contract award.

-

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the
successful Bidder.

ﻧﻭﺩ ﺍﻋﻼﻣﻛﻡ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻳﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺣﻣﻝ ﺗﺭﻭﻳﺳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ( ﻳﺫﻛﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻭﺍﻻﺳﻡ
ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻣﻧﺻﺏ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺃﺩﻧﺎﻩ:

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com
ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ،ﺳﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻱ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺿﻣﺎﻧﺎ ﺑﻧﻛﻳﺎ )ﺳﻧﺩ ﻋﻁﺎء( ﻳﺣﺩﺩ
ﻣﻘﺩﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺭﺧﺻﺔ ﻷﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ/ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛ ﺗﻛﻭﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ/ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ /ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻁﻠﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛ ﺗﻛﻭﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺗﻌ ًﺩﺓ ﻭﺟﺎﻫﺯﺓ ﻷﺩﺍء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ/ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛ ﺗﻛﻭﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﻣﺎﻟﻳﺎ ً ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ/ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺍﻻﻣﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ؛ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻁﺎء؛ ﺗﻘﺩﻡ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺑﻧﻛﻲ )ﺳﻧﺩ ﺍﻻﻋﻁﺎء( ﺑﻣﺑﻠﻎ:ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  50,000.00 – 1186ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  100,000.00 – 1194ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛
 ﺗﻛﻭﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺑﻧﻛﻲ )ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺳﻥ ﺍﻷﺩﺍء( ﺑﻣﺑﻠﻎ:ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  50,000.00 – 1186ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛
ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  100,000.00 – 1194ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛
ﺷﺭﻁ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ،ﻳﺳﺗﻘﻁﻊ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ
ﻓﺎﺋﺯ ﺍﻟﻌﻁﺎء.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under these Tenders, or
terminate these Tenders, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions.

ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺃﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﻗﺩﻣﺕ ﻋﻁﺎءﻫﺎ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﻟﺫﻟﻙ.

)The deadline for submission of bids under both Tenders (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00
June 6, 2019.

ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺗﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺗﻳﻥ ﻫﻭ  6ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ  ،2019ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ (UTC/GMT+3:00) 17:00

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

اعالن مناقصة رقم  1لسنة 2019

مجهورية العراق
وزارة الصحة
دائرة صحة بغداد الرصافة /مستشفى ابن اهليثم التعليمي للعيون
اىل  /مجيع رشكات التنظيف واملكاتب اخلاصة بالتنظيف

م  /تنظيف اجلناح العام مستشفى ابن اهليثم التعليمي للعيون

1ـ يسر (دائرة صحة بغداد الرصافة  /مستش�فى ابن الهيثم التعليمي
للعيون ) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم
للعم�ل الخاص (تنظيف الجناح العام ملستش�فى اب�ن الهيثم التعليمي
للعيون)
 2ـ تتوف�ر ل�دى ( دائرة صحة بغ�داد الرصافة  /مستش�فى ابن الهيثم
التعليم�ي للعيون) التخصيصات املالية ضم�ن املوازنة االتحادية وينوي
اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ( تنظيف الجناح العام ملستش�فى
ابن الهيثم التعليمي للعيون)
 3ـ بأم�كان مقدم�ي العطاء الراغبني يف رشاء وثائ�ق للعطاء باللغات (
اللغ�ة العربية) مراجعة مستش�فى ابن الهيثم للعي�ون وبعد دفع قيمة
البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (خمسون الف دينار ال غريها) بامكان
مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان
املبني يف اعاله
 4ـ تسلم العطاءات اىل العنوان االتي ( بغداد ـ ساحة االندلس مستشفى
اب�ن الهيث�م التعليمي للعي�ون) يف املوع�د املحدد ( من الس�اعة الثامنة
صباحا تبدأ من اليوم االول من نرش االعالن يف الصحف الرس�مية ولغاية
نهاية الدوام الرسمي ليوم  2019/5/19وسيتم فتح العطاءات بحضور
مقدم�ي العط�اءات او ممثليه�م الراغبين يف الحضور يف العن�وان االتي
(بغداد ـ س�احة االندلس مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون ) يجب
ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (صك مصدق وبمبلغ ( )%1من مبلغ
الكلفة التخمينية للمناقصة والبالغ  117,504,000مائة وس�بعة عرش
مليون وخمسمائة واربعة الف دينار

ﺸﺮﻜﺓ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ /.ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

مناقصة تنظيف مستشفى جراحة اجلملة العصبية اجلناح العام

مجهورية العراق
دائرة صحة بغداد الرصافة
مستشفى جراحة اجلملة العصبية

اىل /الرشكات واملكاتب املختصة بالتنظيف
م /عقد تنظيف مستشفى جراحة اجلملة العصبية اجلناح العام

 1ـ يرس (دائرة صحة بغداد الرصافة  /مستشفى جراحة الجملة العصبية
) دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل
الخاص ( عقد تنظيف مستشفى جراحة الجملة العصبية الجناح العام)
 2ـ تتوف�ر لدى دائ�رة صحة بغداد الرصافة  /مستش�فى جراحة الجملة
العصبي�ة التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام
ج�زء منه�ا لتنفي�ذ الخدمات (عق�د تنظيف مستش�فى جراح�ة الجملة
العصبية الجناح العام )
 3ـ بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة العربية
مراجعة مستش�فى جراح�ة الجملة العصبية والكائ�ن يف (بغداد ـ الباب
الرشق�ي قرب تقاطع قرطبة وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املستردة
البالغة (خمسون الف دينار ال غريها )
بأم�كان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل
العنوان املبني يف اعاله
 4ـ تس�لم العطاءات اىل العنوان االتي مستش�فى جراحة الجملة العصبية
يف املوعد املحدد من الس�اعة الثامنة صباح�ا تبدا من اليوم االول من نرش
االعالن يف الصحف الرسمية ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2019/5/23
وس�وف ترفض العطاءات املتأخ�رة ويجب ان تتضم�ن العطاءات ضمان
للعط�اء ( بموج�ب صك مصدق وبمبل�غ  1%من قيمة الكلف�ة التخمينية
البالغة  140000000فقط مائة واربعون مليون دينار ال غري
التوقيع
الدكتور سمري محيد محادي الدلفي
مدير مستشفى جراحة اجلملة العصبية

