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دعم المرونة للمجتمعات المضيفة والعائدين والنازحون داخليا
في العراق

دعوة وطنية للعطاء
T / 10DJY / D13 / QIP-SWR / ERB / 08072019/001

تقوم ( ACTEDوكالة التعاون التقني والتنمية)  ،التي تنفذ المشروع في إطار تمويل منحة االتحاد األوروبي الممولة  ،بدعوة موردي
الخدمات لتقديم عروض لكل دفعة للخدمات التالية:
قطعة ارض

الوصف

(القواعد المحددة للبيع)/نقطة التسليم

1

اعمار المركز الصحي للمأمون

محافظة نينوى \ حي الموصل \ غرب الموصل \ حي المأمون
إحداثيات 43.111449 ،GPS: 36.313293

اخر موعد التسليم
 10أيام بعد توقيع
العقد

سيتم إجراء المناقصة باستخدام وثائق  ACTEDالقياسية لتقديم العطاءات  ،وهي مفتوحة لجميع الموردين المؤهلين ومقدمي الخدمات .يمكن جمع مستندات العطاء
(باللغة اإلنجليزية) مجا ًنا من قبل جميع مقدمي العروض المهتمين على العنوان (العناوين) التالي:
مكتب ممثلية  ACTEDفي أربيل  ،العراق (الشارع السادس (شارع خابا ت) على اليمين بعد تقاطع عنكاوا  ،الشارع األول على اليمين  ،منزل رقم467/1/240 :
حي هدياب  ،عينكاوة  ،أربيل  ،العراق)
مكتب ممثلية  ACTEDفي الموصل  ،العراق  ،الموصل  ،حي الوحدة  ،قبل شارع السبعاوي .إشارة المرور  ،المنزل رقم 72/85 :بالقرب من مسجد السالم
مكتب ممثلية  ACTEDفي دهوك  ، Golvin 67 ،شارع سانت مالطا  ،إسالمك  -شارع دهوك الثالث من إشارة المرور في تل هيل إلى وسط المدينة
مكتب ممثلية  ACTEDفي تلعفر  ،العراق  ،شارع الوحدة
أو يمكن تنزيله من موقع  NCCIعلى الموقع  /https://ncciraqbids.com/enضمن قسم "المزايدات والعطاءات" وعلى موقع ACTED
 /https://www.acted.org/enضمن قسم "مكالمات المزايدة " "
يتم تشجيع مقدمي العروض المحتملين على الرجوع إلى موقع  ACTEDبانتظام إلدخال تعديالت محتملة على المناقصة الحالية و  /أو مستندات المناقصة.
يجب تقديم جميع العروض قبل اإلث ن ين 29يوليو في الساعة  5:00مسا ًء على العنوان (العناوين) المذكور أعاله في مظروف مختوم أو عن طريق البريد
اإللكتروني على العنوان  .Cc tender@acted.org ،iraq.tender@acted.orgسيتم رفض العروض المتأخرة تلقائيًا.
لن تكون  ACTEDمسؤولة عن أي تكاليف أو نفقات يتحملها العارضون فيما يتعلق بإعداد وتقديم عروضهم إلى .ACTED
ستعقد الجلسة االفتتاحية للمناقصة في  2019/07/31الساعة  10.00صباحا في مكتب تمثيل  ACTEDفي أربيل  ،العراق (الشارع السادس (شارع خابات) على
اليمين بعد تقاطع عنكاوا  ،الشارع األول على اليمين  ،البيت رقم 467/1 / 240 :حي الهدية  ،عينكاوة  ،أربيل  ،العراق) .يسمح بحضور ممثل العارضين .لجميع
االستفسارات المتعلقة بهذه المناقصة  ،يرجى إرسال بريد إلكتروني على .Cc tender@acted.org ،iraq.tender@acted.org
مالحظة :إذا كنت تشاهد أو تشك في أي فعل غير قانوني أو غير الئق أو غير أخالقي أو ممارسات تجارية (مثل التماس أو قبول أو محاولة تقديم أو قبول أي رشوة)
أثناء عملية تقديم العطاءات  ،يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى .transparency@acted.org

