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( يُالصح ػايــــح  -إػـــــالٌ أل )
ذجٓٛؼ َٔصة ٔصٛاَح ٔذشغٛم أجٓؼج يشرثغٚح نمسى انصذح انؼايح /يشرثغ فذص انغظاء
ٔانًٛاِ ضًٍ انًكٌٕ ( ذجٓٛؼ َٔصة ٔصٛاَح أجٓؼج طثٛح)

يُالصح (/22ر  /صذح ) 2019
اسرُادا انى كراب قسى انرخطٍط ٔانًراتعح فً يذافظح انثصشج انًشقى ( 4424فً . ) 2019/10/7
ٌسش (يذافظح انثصشج  /لسى انؼمٕص انذكٕيٛح ) صػٕج يمضي ٙانؼطاءاخ انًؤْهٔ ٍٛطٔ٘ انشثغج نرمضٚى ػطاءاذٓى(انًغهمح
يشغٔع ذجٓٛؼ َٔصة ٔصٛاَح ٔذشغٛم أجٓؼج يشرثغٚح نمسى انصذح انؼايح /يشرثغ فذص
انغظاء ٔانًٛاِ ضًٍ انًكٌٕ ( ذجٓٛؼ َٔصة ٔصٛاَح أجٓؼج طثٛح)

 ٔتكهفح ذشًُٛٛح لضعْا  000,222,222يائراٌ ٔسًسح ٔسرٌٕ يه ٌٕٛدينار عزاقي ضًٍ سطح انثرغٔصٔالع نؼاو . 0202 مذة التجهيش (  002يىم ) . مىقع المشزوع ( ػاو ) الذرجة والصنف المطلىبة  :الذرجة  /انؼاشغج والصنف  /كهزباء/ميكانيك /كيمياوي  -شزكات متخصصة في هذا المجال/مكاتب علمية متخصصة
ومجاسة /شزكات الىكاالت التجاعٚح انًرشصصح تاالجٓؼج انطثٛح ٔ( بعزض فني )

أٔلا -سٍرى ذُفٍز انعطاء يٍ خــــالل إجشاءاخ انعطاءاخ انرُافســــٍح انٕطٍُح انرً دذدذـــٓا ذعهًٍاخ ذُفٍز
انعقٕد انذكــــــــــٕيٍح انعايح سقى ( )2نســـُح ٔ 2014انصادسج يٍ ٔصاسج انرخطٍط ٔ ،يفــــرٕح نجــًٍع
انًرُاقصٍٍ.
ثاٍَا اًٌ -كٍ نهًُاقصٍٍ رٔي األْـــهٍح انشاغثٍٍ أٌ ٌذصهٕا عهى يعهٕياخ إضافٍح يٍ (قســـــى انعـــــــقٕد
انذكٕيٍح  /شعثح اعالٌ انًشاسٌع) ٔرنك يٍ انساعح  4:00صثادا انى  2:00ظٓشا دسة انرٕقٍد انًذهً
نًذافظح انثصشج
ثانثا ا -ذشًم يرطهثاخ انرأٍْم (عهى اٌ ذكٌٕ انعطاءاخ يسرجٍثح نًرطهثاخ انًشرشي ) يا ٌهً :
-1 انقذسج انًانٍح :عهى يقذو انعطاء أٌ ٌقذو أدنح يٕثقح ذثثد قذسذّ عهى انقٍاو تانًرطهثاخ انًانٍح اَذٍح:
أ-يرطهثاخ انسٍٕنح انُقذٌح  :عهى يقذو انعطاء ذٕضٍخ انًقذسج انًانٍح ٔذٕفٍش انًٕاسد انًانٍح كانسٍٕنح انُقذٌح
تًثهغ لٌقم قذسِ عٍ  05,222,000ثالثح ٔسًسٌٕ يه ٌٕٛدينار عزاقي

ب -انشثغج ٔانمضعج انفُٛح:
ػهٗ يمضو انؼطاء أٌ ٚمضو صنٛالً يٕثما ً ٕٚضخ إيكاَٛرّ ػهٗ ذهثٛح يرطهثاخ انشثغج انفُٛح انًضعجح أصَاِ:
انًشاعكح تصفح يمأل  ,أٔ اصاعج ػمٕص ,أ كًمأل ثإَ٘ ف )0 ( ٙػمض ٔنهسُٕاخ(  )02انؼشغج انساتمح ٔتًثهغ
الٚمم عٍ  92,022,000ذسؼح ٔسثؼٌٕ يهٔ ٌٕٛسًسًائح انف دينار عزاقي
نرُفٛظ ػمٕص يًاثهّ ألػًال ْظا انؼمض ٔ ذى أَجاػْا تُجاح تانكايمٚ ٔ .ؼُٗ تانًًاثهح دجى انؼًم  ,ذؼمٛضاذّ  ,األسانٛة
ٔانركُٕنٕجٛا انًسرشضيح انًشاع انٓٛا ف ٙانفصم انساصؽ (يرطهثاخ صادة انؼًم)
عاتؼا ًًٚ -كٍ شغاء يجًٕػح ٔثائك انؼطاء انكايهح تانهغح انؼغتٛح يٍ لثم انًُالص ٍٛانغاغث ٍٛيٍ شؼثح تٛغ انٕثائك
انمٛاسٛح  /لسى انؼمٕص انذكٕيٛح  /يذافظح انثصغج  /جًٕٓعٚح انؼغاقٔ .صفغ عسى غٛغ يسرغص ( )0220000يائح
انف صُٚاع ػغال ٙاػرثاعا يٍ ٕٚو االعتؼاء انًصاصف 0202/02/05
سايسا ً – ػهٗ يمضو انؼطاء انرؼاو تًا ذرطهثّ انٕثٛمح انمٛاسٛح تكافح ألسايٓا ٔانًرًثهح تـ
( -0عسانح انؼطاء ٔيهذك انؼطاء -0انجضأل انكايهح انًطهٕتح ٔانًُاطج انًطهٕتح ٔفك انمسى انغاتغ يٍ انٕثٛمح انمٛاسٛح
ٔجضأل انكًٛاخ انًسؼغِ ٔتًٕجة انًٕاص ( )01-00يٍ ذؼهًٛاخ نًمضي ٙانؼطاءاخ .
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 -5ذفٕٚض ذذغٚغ٘ نًًثم يمضو انؼطاء انًشٕل تانرٕلٛغ ػهٗ انؼطاء -1.انٕثائك انًصاصق ػهٓٛا يٍ انجٓاخ انًذضصج فٙ
ٔعلح تٛاَاخ انؼطاء انر ٙذٕكض اسرًغاعٚح أْهٛح يمضو انؼطاء أ ٔثائك انرأْٛم انالدك تًٕجة االسرًاعاخ انًضعجح ف ٙانمسى
انغاتغ نهرذمك يٍ اْهٛح يمضو انؼطاء انظ٘ ذى لثٕل ػطاءِ ٔ .تشالف سٛرى اسرثؼاص انؼطاء
ساصساً -:سٛرى ػمض يؤذًغ ف ٙلاػح نجاٌ انفرخ ٔ اإلدانح فٕٚ ٙو االثُ ٍٛانًصاصف  2019/10/22انساػح انؼاشغج صثادا ً
ساتؼا ٚ -جة ذسهٛى انؼطاءاخ ف ٙأٔ لثم ٕٚو انثالثاء انًصااصف  2019/11/5انسااػح  2:00ظٓاغا دساة انرٕلٛاد انًذهاٙ
نًضُٚح انثصغج ٔػهٗ انؼُٕاٌ  :انثصغج  /انًؼمم  /يثُٗ صٕٚاٌ يذافظح انثصغج (انجضٚض)  /لاػح نجُح فرخ انؼطاءاخ.
 انؼطاءاخ اإلنكرغَٔٛح (ال ٚسًخ تٓا) .انؼطاءاخ انًرأسغج سٛرى عفضٓا. سٛرى فرخ انؼطاءاخ فؼهٛا ٔتٕجٕص يًثه ٍٛػٍ انًُالص ٍٛانظ ٍٚإسراعٔا انذضٕع ششصٛا ف ٙانؼُٕاٌ انرانٙانٕلد  :انساػح  2:00ظٓغا دسة ذٕلٛد انًذه ٙنًضُٚح انثصغج .
انراعٚز ٕٚ :و انثالثاء انًصاصف .2019/11/5
انؼُٕاٌ  :انثصغج  /انًؼمم  /يثُٗ صٕٚاٌ يذافظح انثصغج (انجضٚض)  /لاػح نجُح فرخ انؼطاءاخ.
ثايُاٚ -جة أٌ ٚغافك تجًٛغ انؼطاءاخ ضًاٌ انؼطاء تمًٛح( )200500000اثُاٌ يهٔ ٌٕٛسرًائح ٔسًسٌٕ انف صُٚاع ػغالٙ
ػهٗ شكم صك يصضق أ سفرجح أ سطاب ضًاٌ َافظ نًضج ٕٚ 22و تؼض ذاعٚز َفاطٚح انؼطاءاخ
ذاسؼا  -يضج َفاطٚح انؼطاء (ٕٚ )120و.
ػاشغا ٚ -رذًم يٍ ذغسٕ ػهٛح انًُالصح أجٕع انُشغ ٔاالػالٌ.
ادضٖ ػشغ  -اطا صاصف ٕٚو غهك انًُالصح ػطهح عسًٛح ٚكٌٕ يٕػض انغهك فٕٚ ٙو انضٔاو انغسً ٙانظ٘ ٚهٕٚ ٙو انؼطهح .
اثُٗ ػشغ  -نهضائغج انذك ف ٙانغاء انًُالصح ف ٙأ٘ يغدهح يٍ يغادهٓا ٔلثم االدانح ٔػضو اجغاء انًفاضهح ٔدسة يمرضٛاخ
انًصهذح انؼايح ٔ الٚذك نهًشغك ٍٛف ٙانًُالصح انًطانثح تأ٘ ذؼٕٚض جغاء طنك
ثالثح ػشغ – انًٕلغ انغسً ٙنضٕٚاٌ يذافظح انثصغج basra.gov.iq

انًُٓضؽ
دمحم طاْغ َجى انرًًٙٛ
انُائة انفُ ٙنًذــــافــــــع انثصـــغج
2019/10/
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