
 

الخاصة بتبديل وتاهيل منظومة  2102لسنة  (   2)   اعالن المناقصة العامة رقم 

 التدفئة والتبريد المركزي

 جمهورية العراق

 وزارة النفط

 شركة تسويق النفط 

 

 –زيونة  –احدى تشكيالت وزارة النفط والكائنة في بغداد ( / SOMO)كة تسويق النفط شر يسر .1

دعوة  شارع المثنى بن حارث الشيباني  427محلة / حي المعتصم مجاور مدينة العاب الرصافة 

تبديل وتأهيل منظومة )لتنفيذ مشروع مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 

استنادا للشروط والمواصفات المذكورة في وثائق المناقصة وبكلفة ( لتبريد المركزيالتدفئة وا

 .سبعمائة وخمسون مليون دينار عراقي( 001,111,111) تخمينية قدرها

قسم الحسابات / االشتراك مراجعة الهيئة االدارية المؤهلين والراغبين في  اتعلى مقدمي العطاء .2

( موقع ومختوم من الجهة المخولة بذلك)ديم طلب تحريري االدارية في مقر الشركة وبعد تق

وبعد دفع قيمة البيع لتلك الوثائق البالغة المثبتة على قرص مرن للحصول على وثائق المناقصة 

الحصول على معلومات اضافية سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي ويمكن لهم ( 407,777)

 .ون الفنية والصيانة خالل اوقات العمل الرسميةقسم الشؤ/ من خالل مراجعة الهيئة االدارية 

من قيمة الكلفة % 3ترفق مع العطاء وصل شراء المناقصة وكذلك التامينات االولية البالغة  .3

اثنان وعشرون مليونا وخمسمائة الف دينار عراقي بموجب ( 22,077,777)التخمينية للمشروع 

لتجديد من احد المصارف المعتمدة من صك مصدق او خطاب ضمان نافذ لمدة ستة اشهر قابل ل

ومنها على سبيل المثال مصرف الرشيد ومصرف الرافدين والمصرف )قبل شركة تسويق النفط 

 .وسوف يهمل العطاء الخالي من التامينات االولية ووصل الشراء( العراقي للتجارة

مبلغ  يستكملن تسعون يوما من تاريخ غلق المناقصة على ا( 07)تكون العطاءات نافذة لمدة  .7

 .عند االحالة وقبل توقيع العقد% 0التامينات الى 

ان تقديم العطاءات يبدأ من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف وذلك بايداع العطاءت في  .0

في مظروف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم صندوق العطاءت بمقر الشركة المبين عنوانه اعاله 

من ( 02:11)اخر موعد الستالم العطاءات هو الساعة  علما ان, الشركة ورقم واسم المناقصة

فان اليوم وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية  00/02/2102المصادف  االحدظهر يوم 

 .الذي يليه يعتبر تاريخ غلق المناقصة

سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات او غير مستوفية لما تقدم في اعاله العطاءات المتأخرة  .6

مقر الشركة وبعد غلق صندوق  لعطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور فيبحضور مقدمي ا

 .العطاءات

 .يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر واالعالن .4

( 2)ان هذا المشروع خاضع الحكام القانون العراقي المتمثل بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  .8

تنفيذ عقود االشغال الصغيرة , على ان يقوم صاحب المعدلة ونظام الوثائق القياسية ل 2717لسنة 

 .العطاء بملئ الجزء الرابع من تلك الوثائق
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