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حمــافظــة املثنــى
الهيئة العليا لالعمار - الق�شم القانوين
م/ متديد موعد غلق مناق�شة رقم )8(

اإعـــالن للمــرة االولــــى
الحقًا  الأعالننا املرقم 4864 يف 2009/10/17 )اإعالن للمرة االوىل 
و�شبكة  املعاجلة  حمطة  تنفيذ  مب�شروع  اخلا�ص   )8/ رقم  ملناق�شة 
 1801 املرقم  بعددها  ال�شباح  �شحيفة  يف  املن�شور  الرميثة  جماري 
الزمان  و�شحيفة   2009/10/20 املوافق  الثالثاء  يوم  يف  ال�شادر 
بعددها املرقم 3431 ال�شادر يف يوم الثالثاء املوافق 2009/10/27 
و�شحيفة املدى بعددها املرقم 1638 ال�شادر يف يوم االثنني املوافق 
2009/10/26 والذي ورد فيه ان تاريخ غلق املناق�شة يوم الثالثاء 
ليكون  الغلق  بتمديد موعد  التنويه  اقت�شى  املوافق 2009/11/17 
يوم  من  ظهرا  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  العطاءات  لقبول  موعد  اخ��ر 
اخلا�ص  املوؤمتر  انعقاد  موعد  وان   2009/11/24 املوافق  الثالثاء 
على  واالط��الع  املناق�شة  يف  امل�شاركني  ا�شتف�شارات  على  باالجابة 
الت�شاميم واخلرائط واملوا�شفات الفنية يف ال�شاعة احلادية ع�شرة 
�شباحًا من يوم االحد املوافق 2009/11/15 يف مقر الهيئة العليا 
الكائن �شمن مبنى املحافظة وذلك الهمية امل�شروع واعطاء  لالعمار 

الوقت الكايف لل�شركات املتناف�شة.
ابراهيم �شلمان امليايل
حمافظ املثنى
2009/11/8

جــامعــة وا�ســــط 
اعــــــــالن 

 

 تعلن رئا�شة جامعة وا�شط /�شعبة العقود احلكومية الكائنة يف مدينة الكوت عن وجود املناق�شة العامة املرقمة 
)1/ا�شتثمارية/2009( مل�شروع )البوابة الرئي�شية الثالثة على احد مداخل جممع جامعة وا�شط الرئي�شية مع غرف 
الت�شل�شل  النوع )2( تف�شيل )12(  التبويب/  احلرا�ص واال�شتعالمات(�شمن املوازنة اال�شتثمارية ل�شنة 2009/ 
هوية  يحملون  والذين  االخت�شا�ص  ذوي  من  والكفاءة  القدرة  لديه  يوجد  ممن  باال�شرتاك  الراغبني  فعلى   )13(
التخطيط  وزارة  قبل  من  املعتمد  النموذج  ووفق  نافذة  /ال�شنف/اإن�شائية(  الثالثة  )الدرجة/  املقاولني  ت�شنيف 
املتخ�ش�شة  ال�شركات  من  اأو  ال�شدور..  �شحة  لتاأييد  خا�شعة  وتكون  ال�شفراء(  )الهوية  االإمنائي  والتعاون 
وامل�شجلة يف دائرة م�شجل ال�شركات /وزارة التجارة.. ومتتلك �شهادة تاأ�شي�ص م�شدقة.. مراجعة ديوان رئا�شة 
)املخططات  على  ت�شتمل  والتي  املناق�شة  م�شتندات  كافة  على  للح�شول  العقود احلكومية  �شعبة  وا�شط/  جامعة 
- املوا�شفات - جداول الكميات - ال�شروط العامة للمقاوالت - تعليمات اإىل مقدمي العطاءات - ا�شتمارة تقدمي 
العطاء( مقابل مبلغ قدره)150000( مائة وخم�شون األف دينار غري قابل للرد.. علما باأن مبلغ التاأمينات االأولية 
اأو خطاب �شمان �شادر مبوجب كتاب ر�شمي من  العطاء تقدم على �شكل �شك م�شدق  هو بن�شبة )1%( من مبلغ 
م�شرف عراقي معتمد ويذكر فيها ا�شم ورقم املناق�شة وان ال يكون م�شروطًا ويدفع حني الطلب وتذكر فيه مدة 
للم�شرف  االلكرتوين  الربيد  احد م�شارف حمافظة وا�شط ويحمل عنوان  يكون �شادرًا من  اأن  نفاذيته ويف�شل 
ال�شادر منه وبتوقيع املدير العام اأو املدير املفو�ص اأو من ينوب عنهما يوؤيد فيه �شحة �شدور ذلك اخلطاب با�شم 
)جامعة وا�شط/ ال�شوؤون املالية( نافذ ملدة التقل عن )90( ت�شعني يوما تبداأ من تاريخ غلق املناق�شة على اأن تكون 
تاريخ  من  تبداأ  يوما  ت�شعون   )90( العطاء  نفاذ  مدة  اأن  علما  املقاول  اأو  لل�شركة  املفو�ص  املدير  با�شم  التاأمينات 
غلق املناق�شة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق وخمتوم مكتوب عليه ا�شم ورقم املناق�شة مع التوقيع على جميع 
ال�شروط  وتعد  العطاءات...  �شندوق  يف  العطاءات  فتح  جلنة  مقرر  لدى  وتودع  املناق�شة  وم�شتندات  �شفحات 
املن�شو�ص عليها وكتاب االإحالة مع هذا االإعالن جزءا ال يتجزاأ من العقد الذي يتم اإبرامه مع املقاول اأو ال�شركة 
ان  علمًا  املراحل..  الن�شر واالإعالن ولكافة  اأجور  املناق�شة  عليه  تر�شو  املناق�شة ويتحمل من  بعهدته  الذي حتال 
2009/11/25وبعدها  امل�شادف  االأربعاء  يوم  من  ظهرا  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  يف  �شيكون  املناق�شة  غلق  موعد 
اليقبل اأي عطاء علما باأن موعد انعقاد املوؤمتر اخلا�ص باالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني يف املناق�شة �شيكون 
يف يوم االربعاء امل�شادف 2009/11/18 يف ق�شم ال�شوؤون الهند�شية / رئا�شة اجلامعة.. يف متام ال�شاعة العا�شرة 
على  مرا�شلتنا  يرجى  للمقاولة..  العامة  وال�شروط  املطلوبة  امل�شتم�شكات  حول  املعلومات  من  وللمزيد  �شباحا.. 

الربيد االلكرتوين)gov_contracts@yahoo.com( اأو مركز بيع م�شتندات املناق�شة. 

اأ.م.د. كــاظم جهيد كاطــع 
 م�شاعد رئي�س جامعة وا�شط 
لل�شوؤون القانونية والإدارية 

يعلن مركز البحث والتطوير النفطي اأحد ت�شكيالت وزارة النفط 
 )  500  KVA( بقدرة  جديد  كهربائي  مولد  جتهيز  مناق�شة  عن 
وذو را�ص توليد ثالثي الطور وفق املوا�شفات املبينة يف �شروط 
ال�شركات  من  باملناق�شة  باال�شرتاك  الراغبني  فعلى   ، املناق�شة 
يف  القانونية  الوحدة  مراجعة  االخت�شا�ص  ذوي  من  واملجهزين 
مقر املركز اعاله الكائن يف منطقة الوزيرية خلف معهد التدريب 
مقداره  مبلغ  لقاء  املناق�شة  �شروط  على  لالطالع  النفطي/بغداد، 
50000 )خم�شون الف دينار( غري قابل للرد على ان يقدم العطاء 
يف ظرف خمتوم ومثبت عليه رقم املناق�شة وترفق به امل�شتم�شكات 
وان  العطاء  مبلغ  من   %1 بن�شبة  االولية  التامينات  مع  املطلوبة 
االثنني  ليوم  الر�شمي  ال��دوام  نهاية  العطاءات  لتقدمي  موعد  اآخر 

امل�شادف 2009/11/23 ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور  
ن�شر االعالن علما بان املركز غري ملزم بقبول اوطاأ العطاءات .

امل�شتم�شكات املطلوبة:
- خطاب �شمان او �شك م�شدق من م�شرف معتمد يف العراق بن�شبة 

1% من قيمة العطاء موجه اىل مركز البحث والتطوير النفطي .
- �شهادة تا�شي�ص للمكتب او لل�شركة م�شدقة.

- براءة ذمة من الهيئة العامة لل�شرائب.
املدنية/ االح��وال  )هوية  املفو�ص  للمدير  الثبوتية  امل�شتم�شكات 

بطاقة متوينية /بطاقة �شكن/هوية غرفة التجارة(.
- و�شل �شراء املناق�شة.

فقدان هوية
ف���ق���دت م���ن���ي ال��ه��وي��ة 
كلية  م����ن  ال���������ش����ادرة 
بغداد  جامعة  الهند�شة 
حم�شن  )انت�شار  با�شم 
خ�����ش��ري(. ي��رج��ى ممن 
ت�شليمها  عليها  ي��ع��ر 

اإىل جهة االإ�شدار.  

جمهورية العراق
وزارة النفط

مركز البحث والتطوير النفطي

Republic of Iraq
Ministry of Oil

Petroleum R & D center

اعــــادة اعــــالن
مناق�شة رقم 2009/1

د.كرمي عبد احل�شن علوان 
مدير مركز البحث والتطوير النفطي  

ـــات ــــ ــــ ـــالنــــ ــــ ــــ اإعــــ


