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استنادا ً لقانون املزايدات و املناقصات اخلاصة باالوقاف املرقم  45لسنة  1969نظرا حلصول كسر قرار على احالة استثمار جزء من العقار (3/28م )16نبي اهلل ايوب
وكرى سعده  /هيت و البالغة مساحة اجلزء املستثمر 229,5م.2
تعلن هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني عن اعادة إجراء مزايدة علنية في ديوان الوقف السني  /القاعة املركزية في منطقة السبع ابكار الستثمار العقار
اعاله بأسلوب املساطحة إلنشاء محالت جتارية عدد ( )15ويكون البناء بطريقة الهيكل الكونكريتي والتقطيع بالطابوق او احلجر او الثرمستون ووفق الشروط
اآلتية -:
 .1يتم استصحاب كافة االلتزامات املالية املدرجة ادناه عند دخول املزايدة -:
أ -تسديد املستحقات املالية عند الدخول في املزايدة بصك مصدق من مصرف الرافدين ممغنط ويحتوي على ختم حراري المر (هيئة ادارة واستثمار اموال الوقف
السني ) وفق االتي :
• بدل االيجار السنوي املؤشر وفق الفقرة ( )4ادناه 0
•  %20امانات اضرار من بدل االيجار السنوي 0
•  ( %1اجور اشراف هندسي ) من كلفة املشروع املؤشرة بالفقرة ( )5ادناه 0
•  0،003رسوم طابع من بدل االيجار السنوي 0
•  0,02اجور خدمة من بدل االيجار السنوي 0
• اجور االعالن واللجان 0
ب -تقدمي ( خطاب ضمان حس��ن التنفيذ ) بقيمة  %5من كلفة املش��روع من مصرف معتمد من قبل البنك املركزي او تقدمي صك مصدق منه مببلغ اخلطاب من
مصرف الرافدين حصرا ً يعاد إليه عند اإلنهاء من العمل واستالمه استالما اوليا
 .2يتم انش��اء محالت جتارية عدد  15على واجهة القطعة اعاله ووفق اخملططات ويكون البناء بالكونكريت املس��لح مع تنفيذ اس��س للمحالت بحيث تتحمل
اضافة طابق مستقبال ً مع كافة االحتياجات الالزمة لتنفيذها .
 .3تكون مدة املساطحة ( )20سنة وتكون فترة االنشاء والبالغة  6اشهر من ضمنها ويتم اعفاء املستثمر فيها من دفع بدالت االيجار على ان حتتسب بعد السنة
االولى من مدة املساطحة .
 .4يكون بدل إال يجار الس��نوي الذي يدفع جلهة الوقف ( ) 14،375،000اربعة عش��ر مليونا ً وثالثمئة وخمس��ة وسبعون الف دينار سنويا خاضعا ً إلجراءات املزايدة
العلنية على أن يعاد تقدير بدل اإليجار كل  3سنوات .
 .5الكلفة اإلنشائية للمشروع تقريبا ً  130,000,000دينار.
 .6يكون املستثمر مسؤوال ً عن تخلية أي جتاوز على األرض دون تدخل جهة الوقف وحتمله املسؤولية .
 .7يكون املس��تثمر مس��ؤوال عن استحصال جميع املوافقات االصولية واالدارية وغيرها اخلاصة باملش��روع من اجلهات ذات العالقة بضمنها موافقات اجازة البناء
وربط املشروع بالكهرباء الوطنية  ,وال يتم املباشرة بالعمل االبعد احلصول على تلك املوافقات وحتملة التبعات القانونية عكس ذلك .
 .8يتم تزويد املشروع مبنظومة انذار وحريق ومنظومة مراقبة من مناشئ عالية اجلودة .
 .9يتعهد املستثمر بالتبرع بجميع املشيدات جلهة الوقف عند انتهاء مدة املساطحة وعدم املطالبة باي تعويض عن قيمة البناء واملشيدات .
 .10يتم تقدمي جميع اخملططات الكاملة من قبل املستثمر(املعمارية  ،اإلنشائية ،الكهربائية  ،الصحية  ،امليكانيكية )مع جداول الكميات باالضافة الى جدول
تقدم العمل لغرض تدقيقها واملصادقة عليها من قبل جهة الوقف وخالل شهرين من تاريخ اإلحالة.
 .11ال يتم تأجير احملالت او اي منشأ آخر االبعد االنتهاء من تنفيذ املشروع واستحصال املوافقات واستالمه من قبل جهة الوقف .
 .12يعتبر املزايد شاهدا ً للمأجور ومطلعا ً عليه وقابال ً الستالمه وفق احلالة التي هي عليه 0
فعل��ى الراغب�ين االش��تراك باملزايدة العلني��ة مراجعة ديوان الهيئة قبل ( )7س��بعة أيام من موعد املزايدة لتثبيت موقفهم لدى قس��م االس��تثمار في الهيئة
مستصحبني معهم هوية تصنيف املقاولني او هوية غرفة جتارة درجة (اولى او ثانية) وشهادات حسن األداء ألعمال مماثلة مت تنفيذها لدوائر الدولة مع املستمسكات
الش��خصية( بطاقة الس��كن و البطاقة التموينية و هوية األحوال املدنية وش��هادة اجلنسية العراقية أصلية ومصورة وتأييد سكن) مع تأييد من الهيئة العامة
للضرائ��ب بب��راءة الذمة ضريبيا ً لعام  2017مع مالحظة امل��ادة ( )18من نظام املزايدات واملناقصات اخلاصة باألوقاف والتي منعت املس��ؤولني واملوظفني في دوائر
األوقاف و أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من االشتراك في املزايدة وكذلك املدينني جلهة الوقف.
يكون موعد املزايدة الساعة احلادية عشرة صباحا ً من يوم( اخلميس) املوافق 2017/11/16
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استنادا ً لقانون املزايدات و املناقصات اخلاصة باالوقاف املرقم  45لسنة  1969نظرا ً حلصول كسر قرار على احالة العقار املرقم 59م 32سريدات  /بغداد
تعلن هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني عن اعادة إجراء املزايدة العلنية في ديوان الوقف السني  /القاعة املركزية في منطقة السبع ابكار الستثمار العقاراعاله
والبالغة مساحته ( 10دومن و  18اولك ) بأسلوب املساطحة إلنشاء محطة تعبئة وقود للسيارات مع محطة غسل وتشحيم مع محالت جتارية وسوبر ماركت وكافتريا
مع ملعب كرة قدم ويكون البناء من الهيكل الكونكريتي ووفق الشروط اآلتية -:
 .1يتم استصحاب كافة االلتزامات املالية املدرجة ادناه عند دخول املزايدة -:
أ -تس��ديد املس��تحقات املالية عند الدخ��ول في املزايدة بصك مصدق من مصرف الرافدي��ن ممغنط ويحتوي على ختم حراري المر (هيئة ادارة واس��تثمار اموال الوقف
السني ) وفق االتي :
• بدل االيجار السنوي املؤشر وفق الفقرة (  )6ادناه 0
•  %20امانات اضرار من بدل االيجار السنوي 0
•  ( %1اجور اشراف هندسي ) من كلفة املشروع املؤشرة بالفقرة ( ) 7ادناه 0
•  0،003رسوم طابع من بدل االيجار السنوي 0
•  0,02اجور خدمة من بدل االيجار السنوي 0
• اجور االعالن واللجان 0
ب -تقدمي ( خطاب ضمان حسن التنفيذ ) بقيمة  %5من كلفة املشروع من مصرف معتمد من قبل البنك املركزي او تقدمي صك مصدق منه مببلغ اخلطاب من مصرف
الرافدين حصرا ً يعاد إليه عند اإلنهاء من العمل واستالمه استالما اوليا 0
 .2انش��اء ملعب كرة قدم على مس��احة ( )4دومن من املس��احة الكلية يبنى على نفقة املس��تثمر ويتبرع به جلهة الوقف علما ً بان فترة انش��اءه سنة واحدة بعدها يتم
تسليمه الى جهة الوقف وال يطالب املستثمر جهة الوقف بأي تعويض عنه ليكون احد مرافق نادي الديوان الرياضي التابع للوقف .
 .3يضم املش��روع محطة تعبئة وقود منوذجية تضم (  ) 13مضخة لضخ وقود ( البانزين  ,الكاز  ,النفط  ,الدهن ) مع محطة غس��ل وتش��حيم س��يارات او متاتيكية مع
محالت جتارية عدد( )9وسوبر ماركت وكافتريا .
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 .4يكون البناء الهيكلي للسوبر ماركت
ٍ
 .5تكون مدة املساطحة ( )20عشرون سنة وان فترة االنشاء واستحصال املوافقات البالغة ( )2سنة خارج مدة املساطحة على ان يتم احتساب اعفاء هذة الفترة بعد
االنتهاء من تنفيذ املشروع واستالمه من قبل الوقف .
 .6يك��ون بدل كس��ر القرار ( ) 34,500,000اربعة وثالثون مليونا ً وخمس��مائة الف دينار س��نويا خاضع �ا ً إلجراءات املزايدة العلنية على أن يع��اد تقدير بدل اإليجار كل 3
سنوات .
 .7الكلفة االنشائية للمشروع  2,567,000,000دينار.
 .8يكون املستثمر مسؤوال ً عن تخليه أي جتاوز على األرض دون تدخل جهة الوقف وحتمله املسؤولية .
 .9يكون املس��تثمر مس��ؤوال ً عن اس��تحصال جميع املوافقات االصولية واالدارية وغيرها اخلاصة باملش��روع من اجلهات ذات العالقة بضمنها موافقات اجازة البناء وربط
املشروع بالكهرباء الوطنية وتغير جنس العقار  ,وال تتم املباشرة بالعمل اال بعد احلصول على تلك املوافقات وحتملة التبعات القانونية عكس ذلك .
 .10يقدم تعهد خطي من املستثمر بعدم التنازل للغير اال عند اكمال املشروع وموافقة الهيئة حصرا ً وبخالفة تتخذ كافة االجراءات القانونية بحقه.
 .11يتم تقدمي جميع اخملططات الكاملة من قبل املس��تثمر(املعمارية  ،اإلنش��ائية ،الكهربائية  ،الصحية  ،امليكانيكية )مع جداول الكميات لغرض تدقيقها واملصادقة
عليها من قبل جهة الوقف وخالل شهرين من تاريخ اإلحالة وبعكسه تتخذ اإلجراءات القانونية .
 .12يتعهد املستثمر بالتبرع بجميع املشيدات جلهة الوقف عند انتهاء مدة املساطحة وعدم املطالبة بالتعويض .
 .13يعتبر املزايد شاهدا ً للمأجور ومطلعا ً عليه وقابال ً الستالمه وفق احلالة التي هي عليه 0
فعلى الراغبني االش��تراك باملزايدة العلنية مراجعة الهيئة لتثبيت موقفهم لدى قس��م االس��تثمار في الهيئة مس��تصحبني معهم هوية تصنيف املقاولني او هوية
غرفة جتارة درجة (اولى او ثانية) وشهادات حسن األداء ألعمال مماثلة مت تنفيذها لدوائر الدولة مع املستمسكات الشخصية( بطاقة السكن و البطاقة التموينية و هوية
األحوال املدنية وش��هادة اجلنس��ية العراقية أصلية ومصورة وتأييد سكن) مع تأييد من الهيئة العامة للضرائب ببراءة الذمة ضريبيا ً لعام  2017مع مالحظة املادة ()18
م��ن نظ��ام املزايدات واملناقصات اخلاصة باألوقاف والتي منعت املس��ؤولني واملوظفني في دوائر األوقاف و أقاربهم حتى الدرجة الرابعة من االش��تراك في املزايدة وكذلك
املدينني جلهة الوقف.
يكون موعد املزايدة الساعة احلادية عشرة صباحا ً من يوم ( اخلميس )املوافق 2017/ 11 / 16
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جمهورية العراق
وزارة االعمار واال�سكان والبلديات واال�شغال العامة
مكتب االدارة ال�سرتاتيجية
فريق ادارة م�شروع قر�ض البنك الدويل الطارىء العادة اعمار املناطق املحررة

اعــــالن منـــاق�صـــات

تدعو وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة املقاولني من ذوي االهلية واملؤهلني لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ
املشاريع املدرجة في اجلدول أدناه بأرقامها وأسمائها وتواريخ بيع وثائقها وأقيامها وتواريخ غلقها وكما يلي:
وصف االعمال املطلوبة :جتهيز وحدات ماء مجمعة جديدة وتأهيل باقي املش��اريع املركزية والوحدات اجملمعة واالبنية
واملنش��أت املدنية املتضررة وجتهيز ونصب وتش��غيل وفحص املعدات امليكانيكي��ة والكهربائية واألنابيب املتضررة في
املش��اريع اعاله ج��راء العمليات االرهابية التي تعرضت لها محافظة صالح الدي��ن طبقا ً جلداول الكميات واملواصفات
الفني��ة العام��ة للمديرية العامة للماء ( )VOL Iواملواصفات الفنية اخلاصة بوحدتي املاء اجملمعتني س��عة  200م/ 3
ساعة و  50م / 3ساعة ومبا يضمن وضع املشاريع في حالة االشتغال اجليد.
ميكن ش��راء مجموعة وثائ��ق العطاءات املتكاملة باللغة العربية من قبل املناقص�ين الراغبني لدى تقدمي طلب خطي
في العنوان أدناه ودفع املبلغ املثبت في اجلدول أعاله نقدا غير قابل للرد او بصك مصدق يسلم باليد كما ويتم تسليم
وثائق العطاء باليد ايضا  ،تقدم العطاءات بظرف مغلق ومختوم يودع في صندوق العطاءات قبل تاريخ وساعة الغلق
وتسلم وثائق العطاءات في العنوان ادناه،مرفقة معه الوثائق واملستمسسكات التالية-:
 .1نس��خ اصلية لوثائق حتدد الوضع القانوني او الدس��توري ،مكان التس��جيل ومكان مقدم العطاء االساسي ووكالة
رسمية للموقع على العطاء اللزام مقدم العطاء.
 .2القيمة االجمالية العمال االنشاءات التي اجنزت في السنوات السبعة االخيرة.
 .3اخلبرة في تنفيذ اعمال ش��بيهة في الطبيعة واحلجم في الس��نوات السبعة املاضية وتفاصيل كل عمل الزال قيد
التنفيذ او متعاقد عليه والعمالء الذين ميكن االتصال بهم للحصول على معلومات اضافية على هذه العقود.
 .4قائمة باملعدات الرئيسية املقترحة لتنفيذ العقد وحسب ما مثبت في وثيقة املناقصة.

 .5مؤهالت وخبرات العاملني الرئيس��يني في ادارة املوقع والفنني املقترحني في العقد مبا اليقل عن خبرة س��بع سنوات
في أعمال ذات طبيعة وحجم مشابه.
 .6تقاري��ر ح��ول الوضع املال��ي ملقدم العطاء مثل بيانات الربح واخلس��ارة وتقارير مدقق احلس��ابات للس��نوات األربعة
االخيرة.
 .7دليل على توفر رأس املال العامل لهذا العقد (التسهيالت االئتمانية املتاحة واملوارد املالية املتوفرة االخرى).
 .8التفويض مبراجعة مصارف مقدم العطاء.
 .9معلوم��ات ح��ول اي دعاوى قضائي��ة حالية او خالل اخلمس س��نوات املاضية،متورط بها مق��دم العطاء او كان من
اطرافها املعنية ،املبالغ اخملتلف عليها والترسبات.
 .10ان يق��دم املتناق��ص الية تنفي��ذ العمل وكيفية الوصول ال��ى املوقع )البرنامج الزمني لتق��دم العمل ,الية تنفيذ
العمل ,املكائن واملعدات  ,والكادر ,موقع دائرة املقاول).
 .11مقترحات حول بنود االشغال التي ستعطى للمقاولني الثانويني والتي التزيد عن %10من اجمالي العقد.
 .12تاريخ إجتماع ما قبل الغلق هو يوم اخلميس املصادف  2017/ 11 /16الساعة العاشرة صباحاً.
 .13على الش��ركات الراغبة في املش��اركة االطالع على قائمة الش��ركات املدرجة في القائمة السوداء من خالل زيارة
املوقع االلكتروني ))/http://worldbank.org/debarr
 .14ننص��ح بض��رورة زيارة مواقع تنفيذ األش��غال من قبل مقدم��ي العطاءات على مس��ؤوليتهم ونفقتهم اخلاصة،
لتفح��ص املواقع ومحيطه��ا وحتصيل جميع املعلومات التي ق��د تكون ضرورية إلعداد العطاء وااللتزام بعقد إنش��اء
األشغال.
 .15س��يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية ومفتوح جلميع املناقصني من ذوي االهلية
كما مت تعريفه في وثائق العطاء.
 .16للمتناقصني احلق في التقدمي على املناقصة املذكورة أعاله ولكن س��يكون احلد األقصى من اإلحاالت لكل ش��ركة
فائزة باملناقصة عقدين إثنني فقط من ضمنها املناقصات املعلن عنها في  2017/6/7و  2017/7/3و .2017 / 10 / 4
 .17م��ن املمكن إحالة املش��روع الثالث للمتناقص في حالة إجناز  % 90من أحد املش��روعني احملالة بعهدته ضمن املدة
احملددة وهكذا توالياً.
 .18وفي حالة وجود عطلة رسمية خالل التواريخ املذكورة يكون املوعد باليوم الذي يليه.
 .19ميكن للمتناقصني ذوي االهلية الراغبني ان يحصلوا على معلومات اضافية من :
 وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة – مكتب االدارة الستراتيجية تلفون07813011556 / بريد الكتروني ibrd.mochm.pmt@gmail.com: .20يجب تس��ليم العطاءات في العنوان ادناه وان اخر موعد لتس��لم العطاءات هو الس��اعة  11:00صباحا وحس��ب
التواريخ املثبتة في اجلدول أعاله .
 .21العطاءات االلكترونية اليسمح بها  ،العطاءات املتأخرة سيتم رفضها ،
 .22س��يتم فتح العطاءات فعليا ً وبوجود ممثلني عن املناقصني الراغبني باحلضور ش��خصيا ً في العنوان ادناه الس��اعة
 11:00صباحا وحسب التواريخ املثبتة في اجلدول أعاله.
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