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Gazprom Neft Badra B.V
ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯ ﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻓﻲ
ﺃﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

GAZPROM NEFT BADRA B.V.
TENDER ANNOUNCEMENT
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the
following Tender:

ﺗﺩﻋﻭ ﺷﺭﻛﺔ ﻏﺎﺯ ﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻓﻲ )"ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ"( ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﺧ ﺩﻣﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻋﻘﺩ ﺑﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ )"ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ"( ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1226
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ :ﺍﻟﻣﺳﻭﺣﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  50ﺳﺭﻳﺭ
ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﺑﺩﺭﺓ ،ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺳﻁ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

TENDER No. 1226
TENDER NAME: SURVEYS, ENGINEERING AND DETAILED DESIGN OF 50-BED HOSPITAL IN
BADRA, WASIT PROVINCE, IRAQ
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized
representative) 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:

ﻧﻭﺩ ﺍﻋﻼﻣﻛﻡ ﺑﺄﻥ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻳﻣﻛﻧﻬﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ )ﻳﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻣﻳﺔ ﻟﺩﻱ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻭﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺧﻭﻝ( ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ،ﻋﻧﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻹﺭﺳﺎﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻭﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻭﻣﻧﺻﺏ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻣﺷﻐﻝ:
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com

Tenders-Services@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.

ﻋﻧﺩ ﺍﺳﺗﻼﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ،ﺳﻳﺭﺳﻝ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻖ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ

Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a
minimum shall:

ﻳﺭﺟﻰ ﻣﻼﺣﻅﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻛﺣﺩ ﺃﺩﻧﻰ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

;be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq
;be experienced in surveys, engineering and detailed design of hospitals in Iraq
;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender
;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 25,000.00
;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender
accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender.

-

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the
successful Bidder








ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻣﺭﺧﺻﺎ ﻷﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ  /ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛
ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﻭﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻠﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ؛
ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﺗﺎﻡ ﻷﺩﺍء ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ  /ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛
ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻳﺔ ) ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻲ( ﺑﻣﺑﻠﻎ  25,000.00ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛
ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻘﺭﺓ ﻣﺎﻟﻳﺎ ً ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ  /ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ؛
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺑﻭﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻭﺍﺣﻛﺎﻡ ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿﻭﺍﺑﻁ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ،ﺳﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﺑﺎﺳﺗﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻓﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻭﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺈﻋﻼﻥ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺎﺗﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯ ﺑﺎﻟﻌﻁﺎء

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.

ﺍﻥ ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ،ﺍﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ
ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ
ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.

)The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00
July 24, 2019.

ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻫﻭ  24ﺗﻣﻭﺯ  ،2019ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء
)17:00 (UTC/GMT+3:00

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

اعالن

العدد 18706 :
التاريخ 2019/6/25

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل
بالنظر لعدم تقدم راغب
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة عن بيع
(املواد ) املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور (  )15يوم تبدأ من اليوم
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك
باملزاي�دة الحض�ور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا
مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة  %30من القيمة
املقدرة ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور خدمة  %2من مبلغ االحالة ويف حال حصول
املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة
وال يج�وز الدخول باملزايدة اال صاحب وص�ل التامينات او من يخوله
بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم
 21لس�نة  2013املعدل عىل ان يتحمل املزايد اجور التكييل وبأرشاف
مديريتنا وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة
ت رقم العقار وموقعه

الكمية

براميل حديد
 1فارغة داخل كراج
بلدية كربالء

700
برميل

بدل البيع

الشروط

10000
ان يتم رفع المواد
عشرة
خالل مدة  30يوم
االف دينار
من تاريخ المصادقة
للبرميل
على البيع
الواحد
م  .ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي
مدير بلدية كربالء املقدسة

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ /.ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ
حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 119/
التاريخ 2019/6/23

اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها ) فعىل من يرغب
باالشتراك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خالل ()15
يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية
البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل
املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية
املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ()30
يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( )15يوما يف الساعة (الحادية
عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة
يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 1ـ على املس�تاجر جلب ص�ورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن +
شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد
بدل االيجار والرسوم االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف 2014/9/28
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول
باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
 5ـ يلزم مس�تأجر مش�تل لبيع الزهور الوارد يف الفقرة ( )1من االعالن بتنفيذ كش�ف البلدية البالغ
( )17,051,000دينار والذي يتم الحصول عليه من البلدية
جنس الملك

رقم الملك (القديم /
الجديد)

1

مشتل لبيع
الزهور

-/-

()45*45م

ت

المساحة

الموقع

مدة التأجير

حي ميسان  /على القطعة
ثالث سنوات
المرقمة 3/10254

2

حانوت

73/94

()3*3م

عمارة البلدية

سنة واحدة

3

شقة

105/5

()13*5,6م

شارع السكة

سنة واحدة

4

حانوت

(507/ )63/5

( )4*3م

واجهة مخزن البلدية

سنة واحدة

5

مخزن

285/6

()11,5*16م

واجهة الكراج الموحد

سنة واحدة

6

كازينو

بال 371/

( )14,5*16م

الكورنيش

سنة واحدة

