العدد ( )3313األحد 2019 / 12 /1

إعالنات

ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
Tender announcement

Gazprom Neft Badra B.V.
ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ.
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract
for the Badra Contract Area, announces
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar projects
and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to
Supply Goods in/to the Republic of Iraq may participate in the Tender.
Re-Tender #1246 - PROCUREMENT OF COMPLETION TOOLS FOR WORKOVER
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation for this Tender upon submission
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) clearly
indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender
Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address:
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such
Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.
In order to be eligible to quote under Re-Tender #1246, the Bidders shall meet the following minimal
qualification criteria:
Bidder shall provide certificates confirming compliance of the goods with the requirements
;for the Goods specified in Tender Documentation
;Bidder shall have experience in supply of the similar Goods for not less than 5 years
The Operator will estimate the bids based on the following criteria:
;Technical proposal
;Commercial proposal
;Goods Supply Schedule
;Payment Terms
;Bidder fully acceptance of the terms and conditions of the contract
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The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted
the bid or justifying the grounds for such actions.

ﺗﻌﻠﻥ ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ ،.ﻭﻫﻲ ﻣﺷﻐﻝ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ،ﺃﻧﻪ
ﻳﻣﻛﻥ ﻟ ﻠﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ /
ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺑﺗﺟﻬﻳﺯ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻓﻲ  /ﻟـﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﺃﻥ ﺗﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ.

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  #1246ﺗﺟﻬﻳﺯ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻛﻣﺎﻝ ﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﻧﻔﻁﻳﺔ
ﻧﻭﺩ ﺍﻋﻼﻣﻛﻡ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﺣﻣﻝ ﺗﺭﻭﻳﺳﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ
ﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ( ﺗﺫﻛﺭ ﻓﻳﻪ ﺑﺷﻛﻝ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﺳﺗﺭﺳﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻠﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻭﻅﻳﻔﺗﻪ .ﻭﻳﻧﺑﻐﻲ ﻳﺭﺳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com
ﻭﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ،ﺳﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻟﻪ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﺍﻟﻣﺅﻫﻝ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  #1246ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ:
ﺍﻣﺗﻼﻙ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﺅﻛﺩ ﺗﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛
ﺍﻣﺗﻼﻙ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  5ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﺧﺑﺭﺓ ﺗﺟﻬﻳﺯ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ.
ﻭﺳﻳﺩﺭﺱ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺃﺛﻧﺎء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺿﻳﻊ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﻧﻲ؛ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ؛ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﺍﻟﺑﺿﺎﺋﻊ؛ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺳﺩﻳﺩ؛ ﻗﺑﻭﻝ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻘﺩ.ﻭﻟﻠﻣﺷﻐﻝ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﻣﻘﺩﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻘﺩﻡ ﻣﺑﺭﺭﺍﺕ ﻟﻘﻳﺎﻣﻪ ﺑﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻫﻭ  15ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ  ،2019ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء
)(UTC/GMT+3:00
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻔﻲ / .ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

Deadline for bids submissions for above mentioned Tender is December 15, 2019, 5PM
(UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department
وزارة الكهرباء

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد/2915/ش2019/
تاريخ 2019/11/27
اىل/املدعى عليه /احمد جابر خلف
م/اعــــــــالن
اقام��ت املدعي��ة كوث��ر ذرب ش��مخي الدعوى الش��رعية
ام��ام ه��ذه املحكم��ة بالع��دد اع�لاه والت��ي تطل��ب فيها
الحك��م لها بالتفري��ق للهجر منك لكونك ق��د هجرتها منذ
 2015/1/20ول��دى تبليغ��ك بموج��ب كت��اب مرك��ز
ش��رطة املربد بالعدد  12924يف  2019/11/9تبني
ان��ك مرتحل اىل جهة مجهولة لذا تقرر تبليغك بواس��طة
صحيفت�ين يوميتني للحض��ور امام ه��ذه املحكمة بتاريخ
 2019/12/11الس��اعة العاش��رة ويف ح��ال ع��دم
حضورك سوف تجر املرافعة بحقك غيابيا.
القاضي فالح حسن حصني

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف البصرة االتحادية
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد/469/ب2019/
تاريخ 2019/11/28
اعــــــــالن
اىل املدعى عليه /علي محمد جابر
اق��ام املدعي اوس عبدهلل خلف الدعوى البدائية املرقمة
/469ب 2019/امام محكمة بداءة ابي الخصيب والتي
يطل��ب فيها الحكم بالزامك بتاديت��ه مبلغا وقدره ثمانية
عشر مليون وثمانمائة الف دينار عراقي ولثبوت مجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغك بالحضور اىل هذه املحكمة يف
موعد املرافعة املوافق  2019/12/5الس��اعة التاسعة
صباح��ا نش��را ويف صحيفت�ين يوميت�ين ويف حال��ة عدم
حض��ورك او حضور م��ن ينوب عن��ك قانونا س��وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القاضي

اىل:الشركات واملكاتب كافة
العدد9721:
التاريخ2019/11/28:

اعالن مناقصة
م/املناقصة املرقمة ()2019/1خطوط نقل منتسبي مقر الشركة والوحدات التنظيمية
يس��ر (وزارة الكهرباء /الش��ركة العامة لفحص وتاهيل املنظومات الكهربائية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة
لتقدي��م عطاءاته��م وفق صيغة الوثائق القياس��ية لغرض ( تاجري خطوط نقل منتس��بي مقر الش��ركة والوحدات التنظيمية)
تقديم خدمة نقل وبمدة ()12شهر مع مالحظة ماياتي:
.1عل��ى مقدم��ي العط��اءات املؤهل�ين والراغب�ين يف الحصول عل��ى املعاوم��ات اضافي��ة االتص��ال (-07901941258
/)07827834746الش��ركة العام��ة لفحص وتاهيل املنظومات الكهربائية /قس��م الش��ؤون التجارية/ش��عبة املناقصات)
س��اعات الدوام الرس��مي تبدا من (7:30صباحا) اىل ( 2:30بع��د الظهر) بتوقيت بغداد وكما موضح��ة بالتعليمات ملقدمي
العطاءات.
.2متطلبات النقل املطلوب (تاجري خطوط نقل منتس��بي مقر الشركة والوحدات التنظيمية) وحسب جدول املسارات وشروط
املناقصة يف الوثيقة القياسية املرفق طيا ضمن تبويب ( )3341نقل العاملني
.3بامكان مقدمي العطاء املهتمني ش��راء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري معنون اىل الش��ركة العامة لفحص وتاهيل
املنظوم��ات الكهربائي��ة وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )150,000فقط مائة وخمس��ون الف دينار عراقي غري قابل
للرد تدفع نقديا واي عطاء اليقدم وفق صيغة الوثائق القياسية سوف يهمل.
.4يتم تس��ليم العطاءات اىل العنوان التالي (بغداد/ش��ارع بور س��عيد/مجاور الس��يد حمدهلل) قبل موع��د الغلق املحدد يف
( )2019/12/19الساعة ( )12:00قبل الظهر اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون الغلق يف اليوم التالي وسيهمل
كل عطاء غري مس��تويف للش��روط او يرد بعد موعد الغلق والش��ركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من تريو عليه
املناقص��ة اج��ور النش��ر واالعالن علما س��يتم انعقاد مؤتمر خ��اص باالجابة عن االستفس��ارات املش�تركني باملناقصة بتاريخ
 2019/12/10يف الساعة  10:00صباحا
.5املبلغ التخميني مقداره(  )524,940,000خمس��مائة واربعون وعش��رون مليون وتس��عمائة واربعون الف دينارعراقي
س��نويا لاليام الفعلية وعددها ( )22يوم للش��هر الواحد واس��تبعاد العطاء الذي يقل مبلغه او يزيد بنس��بة ( )%20فاكثر من
الكلفة التخمينية
.6على اصحاب الش��ركات واملكاتب االختصاصية الراغبني باملش��اركة تقديم عطاءاتهم عل��ى ان يكون العطاء ظروف (ظرف
تجاري +ظرف للمستمسكات بضمنها التامينات االولية) وتوضع داخل ظرف موحد مختوم ومكتوب عليه اسم ورقم املناقصة
واسم الشركة او املكتب والعنوان الكامل لها مع ذكر الربيد االلكرتوني على ان يكون العطاء مطبوعا وليس كتابة يد
.7ان تكون التامينات االولية املقدمة على شكل خطاب ضمان او صك مصدق اوسفتجة صادرة من مصرف معتمد لدى وزارة
الكهرباء وحس��ب القائمة املرافقة طيا ويس��تبعد العطاء الذي لم يرافق معه التامينات االولية املطلوبة والبالغة ( )%3وبمبلغ
قدره ( )15,748,200خمسة عشر مليون وسبعماءة وثمانية اربعون ومئتان دينار عراقي من الكلفة التخمينية وان ال تقل
مدة نفاذية تامينات عن ( )120يوم من تاريخ تقديم العطاء ان تكون التامينات االولية المر الشركة العامة لفحص وتاهيل
املنظومات الكهربائية وباسم املدير املفوض او من يخوله بتوكيل رسمي صادر عن كاتب العدل حصرا
.8على مقدمي العطاء ان يقدم نس��خة اصلية واحدة ماش��ر عليها (نس��خة اصلية) من وثائق املناقصة كما يجب على مقدمي
العطاء ان يسلم نسخة غري اصلية بعدد ( )2ويف حال وجود اي اختالف بني النسخة واالصل يتم اعتماد النسخة االصلية.
املهندس
ويف محمد املياحي
املدير العام رئيس مجلس االدارة
املرافقات:ـ
* الشروط وجدول املسارات
* نموذج دخول مناقصات ومزايدات
* قائمة باملصارف الحكومية واالهلية املعتمدة
* قرص  cdيتضمن القسم الرابع ()word
بغداد  /باب الشرقي  /شارع بور سعيد  /مجاور السيد حمدهلل
موقع الشركة الرسمي:ـ MOELC.GOV.IQRPS
الربيد االلكرتوني:ـ RH_lt@moelc.iq

