
جمهورٌة العراق   
 وزارة الصناعة والمعادن

 والمبٌدات شركة الفرات العامة للصناعات الكٌمٌاوٌة
إعالن  مناقصة  

تارٌخ   الكلفة التخمٌنٌة  موضوع المناقصة رقم المناقصة

الغلق  

مبلغ التأمٌنات 

االولٌة 

 المالحظات مبلغ شراء المناقصة

ف ص ك م /م/1
/1/2017 

 نة وصٌا تهٌئة وتشغٌل-1

مصنع الصودا والكلور 

بموجب  ساعة 72لمدة 

تخصٌصات مشروع 

الصودا والكلور 

 مصنعوصٌانة تشغٌل -2

 12 دةــلم الصودا والكلور

 شهر

الموازنة بموجب 

  التشغٌلٌة للمشروع

 

1-750000 

سبعمائة وخمسون 

والر  دالف 

 

2-1200000 

ملٌون ومائتان 

 الف دوالر 

13/9/

2017 

االربعاء 

 12الساعة 

 ظهراًا 

خمسون  50000

الف دوالر  

مائتان الف  200000

دٌنار 

معلنة للمرة 
االولى 

 
 
 
 
 
 
 

 
واالختصاص واالهلٌة القانونٌة   ذوي الخبرة باالشتراك من ةالراغبجمٌع الشركات ، فعلى  أعالهالمبٌنة فً ة عن المناقص اإلعالنٌسر شركتنا  

للحصول على   (  سدة الهندٌةناحٌة / قضاء المسٌب / ل ـمحافظة باب/ العراق جمهورٌة )  ئن فً الكا( القسم التجاري/ تنا مقر شرك) ة ـــمراجع

 صندوق العطاءاتفً  ،  وعلى المناقصٌـن  إٌداع عطاءاتهم  والمؤشر اعاله غٌر قابـل للرد اًا لقاء مبلغبعد تقدٌم طلب تحرٌري  المطلوبة الوثائق

علٌها  ؤشريو(  مستمسكات ) و ( تجاري  عرض )و ( فنً عرض)ومنفصلة ومختومة  ةلقمغثالثة ظروف  بموجب المذكور انفاًا تنا ر شركـفً مق

وٌجوز ارسال .  مع مراعاة تقدٌم تخوٌل اسم حامل العطاء( ، موضوع المناقصة  ، تارٌخ الغلق رقم المناقصة وعنوان مقدم العطاء  ،  اسم) 

أو البرٌد المسجل بشكل ٌؤمن وصولها اعاله المبٌن  على عنوان شركتنا (الخ ....  DHL    ،TNT)       البرٌد السرٌع عن طرٌق العطــــاءات 

تتضمـــــن  د االلكتــرونـــــــً ـــر البريــــب رسالــــــة عبـــــاعـــــالم شركتــنـــــا بذلــك بموجمع مراعاة  الى شركتنا قبل موعد غلق المناقصة

والتقبل  . ةــــــقبل تارٌخ غلق المناقصــــــه لٌتسنى لنا متابعة استالم (  Air way bill)    المرســـــــــل بـــهـــــا العطــــاء رقــــم الشحنـــــة

التامٌنات اق ارفوكذلك . رونًـــــــد االلكتـــــــريـــالتقبل العطاءات الواردة عن طرٌق البكذلك و العطاءات المتأخرة الواردة بعد تارٌخ الغلق

اي من المساهمٌن فً الشركة او الشركات المشاركة بموجب عقد ) وُتقدم التامٌنات من قبل مقدم العطاء او وبخالفه سٌتم اهمال العطاء  االولٌة

صك مصدق  او  اشهر على االقلأربعة (  4 ) نافذ لمدةخطاب ضمان   لـــعلى شك صادرة لمصلحة شركتنا وتكون التامٌنات االولٌة   (مشاركة

ثالثة (  3) اءات ـــوتكون نفاذٌة العط المماثلة   إلعمالا  تقدٌم ضافة إلىا.  المعتمدة  فً شروط المناقصة المعلنة خالل المصارف   من  او سفتجة

عطاءات،  وٌتحمل من ترسو غٌر ملزمه بقبول أوطأ ال تناوشرك. اشهر كحد ادنى من تارٌخ غلق المناقصة واالسعار نهائٌة وغٌر قابلة للتفاوض  

الجتماع لجنة فتح العطاءات فً ٌوم فتح العطاءات  او  ممثلٌهم  وٌمكن حضور مقدمً العطاءات. العالن االخٌر لعلٌه المناقصة اجور النشر 

احاًا لالجابة على الساعة العاشرة صب 7/9/2017 كما ٌمكن حضور المؤتمر الذي سٌعقد فً مقر شركتنا  فً  .،  وتوقٌع محضر مشترك بذلك

   .اذا صادف ٌوم الغلق عطلة رسمٌة فٌكون موعد الغلق فً الساعة الثانٌة عشر ظهراًا من الٌوم الذي ٌلٌهو اتاالستفسار

   www.furattco.gov.iqٌمكن االطالع على مواصفات المواد المطلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصات على موقع شركتنا االلكترونً و 

فً حالة وجود أي استفسار عن المناقصة خالل فترة االعالن لحٌن موعد ، و  www.industry.gov.iqوموقع وزارة الصناعة والمعادن    

د ــــــــريـــــن البــــــــباالمكان ارساله على عناويو لغاٌة الساعة الثالثة ظهراًا  واثناء ساعات الدوام الرسمً من الساعة الثامنة صباحاًا  الغلق

 . furattco@yahoo.com      ،furattco@furattco.gov.iqلشركتنا  االلكترونً

 

 
 المدٌر العام                                                                                                                        

 جلس االدارة    ورئٌس م                                                                                                                   
         

   11230صندوق البرٌد        07601241175موباٌل القسم التجاري     ،      07801544885لمدٌر التجاري  اموباٌل   :-مالحظة *
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