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 ]انششكخ انؼبيخ نتغٕٚك األدٔٚخ ٔانًغتهضيبد انطجٛخ / انجٛئخ / ٔصاسح انصحخ [ :- جٓخ انتؼبلذ 

 

 

جًٕٓسٚخ انؼشاق 

انششكخ انؼبيخ نتغٕٚك األدٔٚخ ٔانًغتهضيبد / انجٛئخ / ٔصاسح انصحخ  )

 ( (كًٛبدٚب  )انطجٛخ 

 

 ٔثبئك انًُبلصخ

نؼمٕد انخذيبد غٛش األعتشبسٚخ انخبصخ 

 

َمم األدٔٚخ ٔانًغتهضيبد ٔاألجٓضح انطجٛخ ٔانغكشاة داخم ثغذاد ٔانٗ انًحبفظبد  )

 (ٔثبنؼكظ 
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 ]   2021  / 8  /  5    [: صذسد فٙ
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 إعالن مناقصة عامةاعادة 

جمهورية العراق 
 (كًٛبدٚب )انششكخ انؼبيخ نتغٕٚك األدٔٚخ ٔانًغتهضيبد انطجٛخ – انجٛئخ / ٔصاسح انصحخ 

 10 / 2021/  أ2: سلى انًُبلصخ 

 2021  /8 /  5:    تؤسٚخ اإلػالٌ 

انششكبد ٔيكبتت انُبلهٍٛ انًتخصصٍٛ  /            انٗ 

اػبدح اػالٌ يُبلصخ َمم األدٔٚخ ،انًغتهضيبد ،األجٓضح انطجٛخ ٔانغكشاة داخم ثغذاد ٔانٗ انًحبفظبد / و

ٔثبنؼكظ   

 دػٕح (كًٛبدٚب - انششكخ انؼبيخ نتغٕٚك األدٔٚخ ٔانًغتهضيبد انطجٛخ - انجٛئخ / ٔصاسح انصحخ  )ٚغش. 1

َمم األدٔٚخ ٔانًغتهضيبد  )يمذيٙ انؼطبءاد انًؤْهٍٛ ٔرٔ٘ انخجشح نتمذٚى ػطبءاتٓى نهؼًم انخبص ثــ 

 ٔثكهفخ تخًُٛٛخ يمذاسْـــــــــــــــــــــــــب  (ٔاألجٓضح انطجٛخ ٔانغكشاة داخم ثغذاد ٔانٗ انًحبفظبد ٔثبنؼكظ 

أسثؼٌٕ يهَٕٛآ ٔعتًبئخ ٔعتٌٕ أنف دُٚبس فمظ يحغٕثخ ػهٗ أعبط يجًٕع أػذاد  ( 40 660 000) 

 )ا انؼجالد نجًٛغ انًحبفظبد فٙ انُمهخ انٕاحذح ٔحغت انجذأل انًشافمخ ٔكهفخ كهٛخ يمذاسِ

يهٛبساٌ ٔاسثؼًبئخ ٔاسثؼخ ٔػششٌٔ يهٌٕٛ ٔعتًبئخ ٔخًغخ ٔاسثؼٌٕ انف ٔاسثؼًبئخ   (2424645480

ٔثًبٌَٕ دُٚبس 

( كًٛبدٚب- انششكخ انؼبيخ نتغٕٚك األدٔٚخ ٔانًغتهضيبد انطجٛخ- انجٛئخ / ٔصاسح انصحخ )تتٕفش نذٖ. 2

َمم األدٔٚخ   [ انتخصٛصبد انًبنٛخ ضًٍ انًٕاصَخ انتشغٛهٛخ ٔتُٕ٘ أعتخذاو جضء يُٓب نتُفٛز انخذيبد

 . ]ٔانًغتهضيبد ٔاألجٓضح انطجٛخ ٔانغكشاة داخم ثغذاد ٔانٗ انًحبفظبد ٔثبنؼكظ 

 [ثؼذ تمذٚى طهت تحشٚش٘ انٗ  (انؼشثٛخ)ثبيكبٌ يمذيٙ انؼطبءاد انشاغجٍٛ فٙ ششاء ٔثبئك نهؼطبء ثبنهغخ .3

/ انمغى انمبََٕٙ/ كًٛبدٚب - انششكخ انؼبيخ نتغٕٚك األدٔٚخ ٔانًغتهضيبد انطجٛخ - انجٛئخ / ٔصاسح انصحخ 

 ، ] إثُبٌ يهٌٕٛ دُٚبس 2000000 [ ٔثؼذ دفغ لًٛخ انجٛغ نهٕثبئك غٛش انًغتشدح انجبنغـخ ]انطبثك انخبيظ 

ثؤيكبٌ يمذيٙ انؼطبء انشاغجٍٛ فٙ انحصٕل ػهٗ انًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد انًشاجؼخ ػهٗ انؼُٕاٌ انًجٍٛ فٙ 

 . أػالِ 

انششكخ انؼبيخ نتغٕٚك األدٔٚخ ٔانًغتهضيبد - انجٛئخ /  ٔصاسح انصحخ [تغهى انؼطبءاد انٗ انؼُٕاٌ األتٙ . 4

 ]  انغبػخ انثبَٛخ ػشش ظٓشآ 2021 /8/ 15انًٕافك   (األحذ ) يٕػذ انغهك فٙ ٕٚو [ لجم ]كًٛبدٚب - انطجٛخ 

ٔ عٕف تشفض انؼطبءاد انًتؤخشح ٔعٛتى فتح انؼطبءاد ثحضٕس . ثؼذ أٌ ٚؤخز ٔاسد فٙ انطبثك انغبثغ 

انششكخ انؼبيخ - انجٛئخ /  ٔصاسح انصحخ [يمذيٙ انؼطبءاد أ يًثهٛٓى انشاغجٍٛ ثبنحضٕس فٙ انؼُٕاٌ األتٙ 

ػهًآ .  فٙ َفظ صيبٌ ٔتبسٚخ يٕػذ انغهك ]انطبثك انخبيظ / كًٛبدٚب - نتغٕٚك األدٔٚخ ٔانًغتهضيبد انطجٛخ 

 ( 10/8/2021ٕٚو انثالثبء انًٕافـــك  )أٌ ػمذ انًؤتًش نإلجبثخ ػٍ إعتفغبساد يمذيٙ انؼطبءاد ٚكٌٕ فٙ 

  خطبة ضًبٌ يصشفٙ أ صك يصذق[ٔثشكم - تؤيُٛبد أنٛخ - ٚجت اٌ تتضًٍ انؼطبءاد ضًبٌ نهؼطبء . 

اسثؼخ ٔػششٌٔ يهٌٕٛ ٔيبئتبٌ ٔخًغٌٕ  (24250000)انز٘ ٚجهغ يٍ يجهغ انكهفخ انكهٛخ ٔ% 1ٔثُغجخ 

انف دُٚبس 

. فٙ حبنخ ػذو إنتضاو يمذو انؼطبء ثًب تتطهجّ انٕثٛمخ انمٛبعٛخ ثكبفخ ألغبيٓب فؤَّ عٛتى إعتجؼبد ػطبءِ . 5
 

      

                                                                                         
الصيدالني 

علي حسن البلداوي 
المـــــــــــدير العـــــــــــام 

 رئيـــــــــس مجلـــــــــس اإلدارة

 /      /2021 
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جذٔل انًحتٕٚبد 

 

 

أجشاءاد انتؼبلذ : انجضء األٔل

  تؼهًٛبد نًمذيٙ انؼطبءاد : انمغى األٔل

 َٙٔسلخ ثٛبَبد انؼطبء: انمغى اانثب 

 ٔثبئك انؼطبء: انمغى انثبنث 

 انذٔل انًؤْهخ : انمغى انشاثغ 

 

جذٔل انفؼبنٛبد : انجضء انثبَٙ

 جذٔل انفؼبنٛبد: انمغى انخبيظ 

 

ششٔط انؼمذ ٔٔثبئك انؼمذ : انجضء انثبنث

  انششٔط انؼبيخ نهؼمذ: انمغى انغبدط 

  انششٔط انخبصخ نهؼمذ: انمغى انغبثغ 

  ٍيٕاصفبد األداء ٔانًخططبد:انمغى انثبي 

 ٔثبئك انؼمذ: انمغى انتبعغ 

 

صٛغخ انذػٕح نتمذٚى انؼطبء 

 

 

 

      

 

 

 

 


