
 نباررئاسة جامعة األ

  إعالن مناقصة   شعبة العقود الحكومية
 

على الراغبٌن من ف ا فً أدناه.المبٌنة تفاصٌلها والكلف التخمٌنٌة لكل منه اتمنالصالإجراء  عن نبارتعلن جامعة األ
الوثٌمة  للحصول على رضًاألرئاسة الجامعة الطابك بناٌة فً شركات المماوالت مراجعة شعبة العمود الحكومٌة 

ٌمدم العطاء و .عرالًألف دٌنار  ة وسبعونسخم( 750000منالصة لماء مبلغ لدره )لكل الكشوفات الخاصة المٌاسٌة و
الى لجنة فتح العطاءات  ومعنوناسم المنالصة ورلمها  ٌهومكتوب عل ومختوم مغلكبظرف شعبة العمود الحكومٌة الى 

، وٌتم فتح 2021/ 9/ 13الموافك  ثنٌناالمن ٌوم بتولٌت بغداد الساعة الثانٌة عشر فً موعد الصاه  فً رئاسة الجامعة
 ن ٌرفك الوثائك المدرجة فً ادناه.أعلى ممدم العطاء و العطاءات فً الولت والمكان نفسه.

 :الوثائق والشروط المطلوبة

)داخل المنصة االلكترونٌة  و خطاب ضمانأشكل صن مصدق  ، علىحسب المبلغ المؤشر إزاء كل منالصةتأمٌنات اولٌة  .1
 نبار وممدمالغلك معنون الى رئاسة جامعة األ من تارٌخ ٌوم ( ٌوم118)ساري المفعول لمدة  للبنن المركزي العرالً(

 و أحد المساهمٌن.أحصرٌا من المدٌر المفوض للشركة 

 .ومعنون الى جامعة األنبار الهٌئة العامة للضرائب ساري المفعولكتاب عدم ممانعة من االشتران فً المنالصة صادر من  .2

 نافذة المفعول. هوٌة الشركات .3

 المبلغ المؤشر إزاء كل منالصة.و ٌزٌد عن بمبلغ ٌساوي أ صادرة من مصرف معتمد)السٌولة النمدٌة( الكفاءة المالٌة  .4

 .الحسابات الختامٌة آلخر سنتٌن .5

 وصل شراء العطاء. .6

 .عمد وشهادة تأسٌس الشركة .7

 لائمة باألعمال المماثلة مدرجة فً الحسابات الختامٌة للشركة وتهمل بخالف ذلن. -8

 تً:ومات التً تتضمنها، مع مالحظة اآلتعهد لانونً بصحة الوثائك اعاله كافة والمعل .9

 ( اعاله.6-5-4-3-2-1الفمرات ) ائك المشار الٌها فًي من الوثأورود  ٌستبعد عطاء المماولة فً حال عدم . أ

 ٌتحمل من ترسو علٌه المنالصة اجور النشر واالعالن. .ب

 للجامعة الغاء المنالصة من دون تعوٌض ممدمً العطاءات سوى اعادة ثمن شراء وثائك المنالصة. .ت

 ( ٌوماً ابتداء من تارٌخ الغلك.90مدة نفاذ العطاء ) .10

 . 5/9/2021الموافك  حدستفسارات المتمدمٌن فً رئاسة الجامعة ٌوم االٌتم عمد مؤتمر لإلجابة على ا -11

 (.gov.contracts@uoanbar.edu.iq) ود الحكومٌة:مالبرٌد االلكترونً لشعبة الع .21

 السٌولة النمدٌة مبلغ العمل المماثل  مبلغ التأمٌنات الكلفة التخمٌنٌة اسم المنالصة رلم المنالصة

 2021لسنة  1
تاهيل وتوسيع مدخل 

 الطلبة الجنوبي
546,791,000 11,000,000 328,000,000 274,000,000 

 228,000,000 273,000,000 9,000,000 454,531,000 توسيع ابنية كلية الصيدلة 2021لسنة  2

 2021لسنة  3
توسيع مساحة كلية الطب 

 الشماليةمن الجهة 
278,495,000 5,570,000 167,000,000 140,000,000 

 

 

 

 

 

 مشتاق طالب الندا.د. أ
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