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( مناقصة عامــــة  -إعـــــالن اول )
( تجهيز سبورات لمديرية تربية البصرة )
مناقصة ( /1تربية )
استنادا الى كتاب قسم التخطيط والمتابعة في محافظة البصرة المرقم ( 785في . )2020/2/25
تسر (محافظة البصرة  /قسم العقود الحكومية ) دعوة مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم
عطاءاتهم(المغلقة) مشروع (تجهيز سبورات لمديرية تربية البصرة)
 وبكلفة تخمينية قدرها( )497,000,000اربعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي ضمن ايرادات المنافذ الحدودية لعام  2018البرامج الخاصة مدة التنفيذ (  90يوم ) . تبويب المشروع ()105,11,8,1,47 موقع المشروع ( المركز ) الدرجة والصنف المطلوبة  :الدرجة  /العاشرة  /شركات ومكاتب متخصصة في هذا المجال .أولا -سيتم تنفيذ العطاء منن الن ل رجنراءات العطناءات التنافسنية الوانينة التني تنددتها تعليمنات تنفينذ العقنود
الحكومية العامة رقم ( )2لسنة  2014والصادرة من وزارة التخطيط  ،ومفتوح لجميع المتناقصين.
ثانيا ا -يمكن للم ناقصين ذوي األهلية الراغبين أن يحصلوا على معلومات رضافية من (قسم العقنود الحكومينة /
شننعبة اعن ن المشنناريع) فنني العنننوان أدنننا وذلننس مننن السنناعة  8:00صننباتا الننى  2:00ظهننرا تسننب التوقين
المحلي لمحافظة البصرة
ثالثا ا -تشمل متطلبات التأهيل (على ان تكون العطاءات مستجيبة لمتطلبات صاتب العمل ) ما يلي :
*القدرة المالية:
على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثب قدرته على القيام بالمتطلبات المالية اآلتية:
 -1متطلبات السيولة النقدية  :على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية بمبلغ ليقل قدر عن ( )99,400,000تسعة
وتسعون مليون واربعمائة الف دينار عراقي على شكل كشف مصرفي يبين تركة التدفق المالي لالر سنة
او كفاءة مالية بالمبلغ المطلوب من ال ل التسهي ت المصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق المناقصة
رابعا ا -يمكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل المناقصين الراغبين في العنوان أدنا
ودفـــع رســـم غيــــر مستـــرد قـــدرة ( )100,000مائـــــة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم
الخميس المصـــادف . 2020/3/5
الامسا ا -سيتم عقد مؤتمر في قاعة لجان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء المصادف 2020/3/17الساعة العاشرة
صباحا
ا
سادسنا -يجننب تسننليم العطنناءات فنني أو قبننل يننوم الربعنناء المصننادف  2020/3/25السنناعة  2:00ظهننرا تسننب
التوقي المحلي لمدينة البصرة  .العطاءات اإللكترونينة (ل يسنمح بهنا) .العطناءات المتنأالرة سنيتم رف نها .سنيتم
فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلين عن المناقصين الذين رالتاروا الح ور شخصيا في العنوان التالي :
الوق  :الساعة  2:00ظهرا تسب توقي المحلي لمدينة البصرة .
التاريخ  :يوم الربعاء المصادف 2020/3/25
العنوان  :ديوان محافظة البصرة  /قاعة لجنة فتح العطاءات.
*
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سابعا ا  -يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة (  ) 4,970,000اربعنة ملينون وتسنعمائة وسنبعون
الننف دينننار عراقنني علننى شننكل صننس مصنندج او سننفتجة او الطنناب ضننمان نافننذ لمنندة  28يننوم بعنند تنناريخ نفاذيننة
العطاءات .
ثامنا ا  -مدة نفاذية العطاء ( )120يوم.
تاسعا – على مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها والمتمثلة بـ
( -1رسالة العطاء وملحق العطاء -2الجداول الكاملة المطلوبة والنماذج المطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة
القياسية وجداول الكميات المسعر وبموجب المواد ( )14-12من تعليمات لمقدمي العطاءات .
-3تفويض تحريري لممثل مقدم العطاء المخول بالتوقيع على العطاء -4.الوثائق المصادج عليها من الجهات
المحددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل ال تق بموجب
الستمارات المدرجة في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاء  .وبخ ف سيتم استبعاد
العطاء
عاشرا  -تلتزم الشركات بتقديم تعهد قانوني مصدج من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات المقدمة من قبلهم
وبخ فة يتحمل كافة التبعات القانونية
اتدى عشر  -كتاب يؤيد تجب البطاقة التموينية
اثنى عشر  -يتحمل من ترسو علية المناقصة أجور النشر والع ن.
ث ثة عشر  -اذا صادف يوم غلق المناقصة عطلة رسمية يكون موعند الغلنق فني ينوم الندوام الرسنمي النذي يلني
يوم العطلة .
اربعة عشر  -للدائرة الحق في الغاء المناقصة في أي مرتلنة منن مراتلهنا وقبنل التالنة وعندم اجنراء المفاضنلة
وتسب مقت يات المصلحة العامة و ليحق للمشركين في المناقصة المطالبة بأي تعويض جراء ذلس
المسة عشر  -العنوان المشار رليه أع *:جمهورينة العراج/محافظنة البصرة/قسنم العقنود الحكومينة /شنعبة بينع
الوثائق القياسية
ستة عشر –الموقع الرسمي لديوان محافظة البصرة basra.gov.iq
سننبعة عشننر – الننزام الشننركات بشننراء منتجننات وزارة الصننناعة والمعننادن اسننتنادا الننى مننا جنناء بكتنناب وزارة
التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم الستشارات والتدريب ذي العدد  16135/7/4في 2017/8/3
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