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ديــوان اوقــاف امل�سيـحـيـني 
والديـانــات االخــرى 

)�شعبة العقود احلكومية(
اعالن مناق�شة رقم )2009/27( 

يعل����ن دي����وان اوق����اف امل�صيحي����ن والديانات االخ����رى عن وج����ود املناق�صة 
املرقم����ة )2009/27( اخلا�ص����ة )تاأهي����ل دي����ر مت����ى لل�صري����ان االرثوذك�س/
بع�صيق����ة( مبوجب ال�ص����روط واملوا�صفات الفنية فعل����ى ال�صركات احلكومية 
واخلا�ص����ة امل�صنفة لغاي����ة )ال�صنف ال�صاد�س ان�صائ����ي( الراغبن باال�صرتاك 
باملناق�ص����ة املذكورة مراجعة �صعبة العقود احلكومية يف مقر الديوان الكائن 
يف بغداد/عر�صات الهندية قرب وزارة التخطيط والتعاون االمنائي لغر�س 
�صراء وثائق املناق�صة لقاء مبلغ قدره )75000( خم�صة و�صبعون الف دينار 
عراق����ي غ����ر قابل للرد عل����ى ان ترفق امل�صتم�ص����كات املطلوب����ة واملبينة ادناه 
م����ع وثائق املناق�ص����ة وتو�صع يف ظ����رف مغلق وخمتوم مع ذك����ر ا�صم ورقم 
املناق�ص����ة وتقدم العطاءات اىل مقر الدي����وان يف او قبل موعد غلق املناق�صة 
ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يف يوم االربعاء املوافق )2009/12/2( ويتحمل 
م����ن تر�ص����و عليه املناق�صة اجور ن�صر االع����ان وان الديوان غر ملزم بقبول 

اوطاأ العطاءات.
امل�صتم�صكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:

1. هوي���ة ت�صني���ف املقاولن �ص���ادرة من وزارة التخطيط ناف���ذة وقت تقدمي 
العطاء.

2. هوية احتاد املقاولن العراقين نافذة وقت تقدمي العطاء.
3. �ص���ك او خط���اب �صمان �صادر من م�صرف معتم���د مبوجب ن�صرة ي�صدرها 
البنك املركزي عن الكفاءة املالية للم�صرف ونافذة ملدة )90 يوم( ت�صعون يوما 
اعتبارا من تاريخ غلق املناق�صة . وبن�صبة )1%( من قيمة العطاء كتاأمينات .

4. كت���اب براءة ذمة م���ن ال�صريبة لعام 2009 و�صه���ادة الت�صجيل لدى الهيئة 
العامة لل�صرائب.

5. و�صل �صراء وثائق املناق�صة.
6. قائم���ة باالعمال املنفذة واملنجزة والتي تكون م�صدقة من اجلهة التي تنفذ 

العمل حل�صابها.
7. الوثائ���ق اخلا�ص���ة يتاأ�صي����س ال�صركة وعق���د ال�صركة واحل�صاب���ات لل�صنة 

االخرة.
رئي�س الديوان

حمافظة كربالء املقد�سة/ ق�سم العقود العامة
العدد/2073  -  التاريخ 2008/11/10

اإعادة اعالن مناق�شة جتهيز رقم )11( تنمية /2009
تعلن حمافظة كرباء املقد�صة وللمرة الثانية عن اإجراء مناق�صة مل�صروع

)جتهيز جهاز االيكو(
وح�صب املوا�صف���ات واملنا�صئ املبينة يف جدول الكميات اخلا�س بذلك والذي ميكن احل�صول 
عليه من ق�صم العقود العامة يف املحافظة مقابل مبلغ قدره )50,000 خم�صون األف دينار( غر 
قاب���ل للرد فعلى الراغبن من �صركات وجمهزين ممن درجة ت�صنيفهم ال يقل عن )غرفة جتارة/ 
اأوىل( تق���دمي عطاءاتهم اىل �صكرت���ر جلنة فتح العطاءات يف املحافظة مرفق بها امل�صتم�صكات 
املطلوب���ة وم�صتوفي���ة للتعليم���ات العامة املبينة يف ا�صتم���ارة تقدمي العط���اء املرفقة مع جدول 
الكميات على ان يكون العطاء نافذًا ملدة )60( يوما من تاريخ غلق املناق�صة, علمًا ان اآخر موعد 
لتقدمي وت�صليم العط���اءات ه�������و ال�صاعة الثانية ع�ص������رة ظهرا من ي�����وم )اخلمي�س( امل�صادف 

2009/11/19 وللمزيد من املعلومات زيارة موقعنا على االنرتن���������ت:
 ) WWW.holyKerbalaprovince.com ( 
امل�صتم�ص���كات املطلوبة: على مقدم���ي العطاءات تقدمي التاأمينات االأولي���ة وبن�صبة )1%( واحد 
م���ن املئ���ة من مبلغ العطاء على �صكل �صك م�صدق او خطاب �صم���ان نافذ املفعول ملدة ال تقل عن 
)90( يوم���ا م���ن تاريخ غلق املناق�صة معنون اإىل حمافظة كرب���اء/ احل�صابات/ تنمية االأقاليم 

)وبالعملة املحلية( و�صادر من م�صرف عراقي معتمد.
ماحظة: 1� يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور االعان. 2� ان دائرة �صحة حمافظة كرباء 
املقد�ص���ة وق�ص���م العقود العام���ة يف املحافظة م�صتع���دان لاجابة عن اأي ا�صتف�ص���ار او ماحظة 

ملقدمي العطاءات خال اأوقات الدوام الر�صمي ولغاية يوم 2009/11/18
املهند�س اآمال الدين جميد الهر
حمافظ كربالء املقد�شة

وزارة ال�سحة/ دائرة �سحة ذي قار/ مكتب املدير العام - �سعبة االعالم
العدد 1/1/ 15   -  التاريخ9/ 2009/11   -  مناق�شة رقم )20( ل�شنة 2009م 

تعلن دائرة �صحة ذي قار عن اجراء مناق�صة م�صروع جتهيز ون�صب مولدة قدرة  KVA550 نوع بركنز انكليزي املن�صاأ اىل م�صت�صفى ال�صطرة العام �صمن م�صاريع املوازنة العامة لعام 2009 وفق املوا�صفات 
الفنية واملخططات بق�صميها االول والثاين فعلى الراغبن باال�صرتاك يف املناق�صة من ال�صركات واملكاتب املتخ�ص�صة مراجعة الدائرة/�صعبة العقود واملناق�صات ل�صراء ن�صخة من العطاء واالطاع على ال�صروط 
مقاب���ل مبل���غ ق���دره )100000( مائة الف دينار غر قابل للرد ويكون اآخر موعد لتقدمي العطاءات يوم االربعاء املواف���ق 2009/11/18 م ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا على ان يرفق مع العطاء امل�صتم�صكات ادناه: 
1- هوية ت�صنيف ال�صركات واملكاتب املتخ�ص�صة على ان التقل عن الدرجة اخلام�صة )ميكانيكية كهربائية(وبالنموذج اجلديد �صادرة من وزارة التخطيط  والتعاون االمنائي ح�صرا مع �صهادة تا�صي�س ال�صركة 
وهوية غرفة التجارة بالن�صبة للمكاتب املتخ�ص�صة ال�صنف االول.  2- تاأمينات قانونية بن�صبة 1% من مبلغ العطاء املقدم ب�صك م�صدق او خطاب �صمان موثق بكتاب ر�صمي من قبل امل�صرف وتكون مدته نهاية 
ال�صنة. 3- براءة ذمة من الهيئة العامة لل�صرائب. 4- ان تكون لدى ال�صركة اعمال مماثلة يف دوائر حكومية وموثقة ر�صميا من تلك الدوائر. 5- تكون اال�صعار املقدمة بالدينار العراقي ح�صرا رقما وكتابة وان 
يوقع على جميع م�صتندات العطاء وتكون الكتابة وا�صحة وخالية من احلك وال�صطب وتكون جميع االوراق خمتومة بختم ال�صركة مع بيان مدة اإجناز العمل والعنوان الكامل لل�صركة وجلب البطاقة التموينية 
وهوي���ة االح���وال املدني���ة.  6- عل���ى ال�صركة ان تق���وم بتقدمي c.v يت�صمن ا�صماء الكادر الفن���ي واالداري واالآليات التي تعود لل�صرك���ة. 7- ارفاق و�صل �صراء العطاء عند التق���دمي. 8- تتحمل ال�صركة التي يحال 
بعهدته���ا العم���ل كاف���ة ال�صرائ���ب والر�صوم التي تفر�س من قب���ل الدولة. 9- ال يحق لل�صركة احالة العمل اىل �صركة اخ���رى. 10. يهمل العطاء غر امل�صتويف لل�صروط وال يقبل اي ع���ذر جراء ذلك. 11- �صوف يتم 
التاك���د م���ن املوق���ف القان���وين لل�صركة من خال الوزارة املخت�صة )�صحة �صدور(. 12-الدائرة غر ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات. 13- يتحمل م���ن تر�صو عليه املناق�صة اجور ن�صر االعان.  14- يقدم العطاء يف 
ظ���رف خمت���وم ومغل���ق وموقع با�صم املدير املفو�س مع ذكر ا�صم املناق�صة ورقمها. 15- �صتقوم الدائرة بتنظيم موؤمت���ر لاجابة عن كافة ا�صتف�صارات امل�صاركن قبل �صبعة ايام من تاريخ غلق املناق�صة.  16- يعد 
ه���ذا االع���ان ج���زء من م�صتندات املناق�صة وجزء ال يتجزاأ من العقد وملزم للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العطاء.  17- الدائرة ت�صتبعد ال�صركة الغر كفوءة من خال جتربتها معه يف املقاوالت ال�صابقة التي 
نفذتها. 18- ت�صتكمل التامينات النهائية كفالة ح�صن تنفيذ بن�صبة 5% من قيمة العقد تدفع بعد االحالة وعند توقيع العقد. 19- يعول على تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( ل�صنة 2008 وال�صروط العامة 
للمق���اوالت الهند�صي���ة بق�صميه���ا االول والثاين.  20- مدة نفاذ العطاء )90( ت�صعون يوما. 21- يكون اآخرموعد ل�صراء م�صتندات املناق�صة لغاية نهاية الدوام الر�صمي لليوم الذي ي�صبق غلق املناق�صة.  22- على 
ال�صركة ان تقدم تقريرًا بالكفاءة املالية لل�صركة من قبل حما�صب قانوين لل�صنة االخرة. 23- ال تتحمل الدائرة التبعات القانونية يف حالة الغاء املناق�صة. 24- على ال�صركات املتقدمة تقدمي عر�س جتاري وعر�س 

فني. 25- على ال�صركة تقدمي جدول ال�صيانة الدورية طيلة مدة ال�صيانة م�صادق عليه من قبل مهند�س ال�صركة املخت�س وتلتزم ال�صركة بهذا اجلدول.
د.هادي بدر الرياحي/ املدير العام

اإعالن للمرة االأوىل   -   اعالن مناق�سات
مناق�شة نقل منت�شبي معمل �شمنت كربالء من مناطق �شكناهم يف ق�شاء عني التمر اإىل املعمل وبالعك�س

يعلن معمل �صمنت كرباء اأحد املعامل التابعة لل�صركة العامة لل�صمنت اجلنوبية اإحدى ت�صكيات وزارة ال�صناعة واملعادن عن اإجراء 
املناق�ص���ة اع���اه فعلى الراغب���ن باال�صرتاك يف املناق�صة احل�صور اإىل مقر املعمل/ ق�صم التجاري���ة الكائن يف حمافظة كرباء لغر�س 
احل�ص���ول عل���ى كتاب تقدمي ون�صخة من ال�صروط الفنية والقانونية لق���اء مبلغ قدره )25,000( خم�صة وع�صرون األف دينار غر قابل 
لل���رد وتق���دمي عطاءاته���م يف غافن احدهما جتاري )ال�صع���ر( واالآخر فني مت�صمن���ًا التاأمينات االأولية البالغ���ة)1%( من قيمة العطاء 
مبوج���ب �ص���ك م�صدق اأو خطاب �صم���ان علمًا اأن اآخر موعد لتقدمي العط���اءات �صيكون خال الدوام الر�صمي لي���وم الثاثاء امل�صادف 
2009/12/1 ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرًا, على اأن يكون تقدمي العطاءات يف املعمل ح�صرًا, ويتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور 

االعان.. مع التقدير.
امل�صتم�صكات املطلوبة: 1� هوية غرفة التجارة او احتاد رجال االأعمال العراقين )الهوية البا�صتيكية( وهوية احتاد الناقلن جمددة 

لهذا العام. 2� كتاب انت�صاب لدى اأحد فروع الهيئة العامة لل�صرائب نافذ. 3� �صك م�صدق اأو خطاب �صمان باملبلغ اعاه. 
ماحظ���ة: 1� يهم���ل اأي عطاء غر م�صتوف لل�ص���روط املطلوبة. 2� يهمل اأي حتفظ ان وجد. 3� املعمل غر ملزم بقبول اأوطاأ العطاءات. 
4� يكون التقدمي للمناق�صة بالدينار العراقي ح�صرًا. 5� تكون اال�صعار نهائية وغر قابلة للتفاو�س. 6� يف حالة كون يوم الغلق عطلة 

ر�صمية فيكون ا�صتام العرو�س يف اليوم الذي يليه.
املدير العام 

)كــــل مـــــن عـــلـــيـــهـا فــــان(

 انتقلت اىل رحمة الله تعاىل املغفور لها
والدة الباحث واالعالمي

اال�ستـاذ حامد تركي عبا�س املياحـي 
وتق���ام مرا�صي���م الفاحتة عل���ى روحه���ا الطاهرة 
يف حمافظ���ة وا�ص���ط.. ق�صاء احل���ي اعتبارًا من 

..2009/11/11
)اإنا لله واإنا اإليه راجعون(

نـــعــــــي

ديــوان اوقــاف امل�سيـحـيـني 
والديـانــات االخــرى 

)�شعبة العقود احلكومية(
اعالن مناق�شة رقم )2009/26( 

يعلن ديوان اوقاف امل�صيحين والديانات االخرى عن وجود املناق�صة املرقمة 
)2009/26( اخلا�ص���ة )بان�ص���اء ابنية يف كني�صة ال���روم الكاثوليك( مبوجب 
ال�ص���روط واملوا�صف���ات الفنية فعلى ال�صركات احلكومي���ة واخلا�صة امل�صنفة 
لغاي���ة )ال�صنف اخلام�س ان�صائ���ي( الراغبن باال�ص���رتاك باملناق�صة املذكورة 
مراجعة �صعبة العق���ود احلكومية يف مقر الديوان الكائن يف بغداد/عر�صات 
الهندي���ة ق���رب وزارة التخطي���ط والتع���اون االمنائ���ي لغر����س �ص���راء وثائق 
املناق�صة لقاء مبلغ قدره )100000( مائة الف دينار عراقي غر قابل للرد على 
ان ترفق امل�صتم�صكات املطلوبة واملبينة ادناه مع وثائق املناق�صة وتو�صع يف 
ظ���رف مغلق وخمت���وم مع ذكر ا�صم ورقم املناق�صة وتق���دم العطاءات اىل مقر 
الدي���وان يف او قبل موع���د غلق املناق�صة ال�صاعة الثاني���ة ع�صر ظهرا يف يوم 
االربع���اء املواف���ق )2009/12/2( ويتحمل من تر�صو علي���ه املناق�صة اجور 

ن�صر االعان وان الديوان غر ملزم بقبول اوطاأ العطاءات.
امل�صتم�صكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:

1. هوي���ة ت�صني���ف املقاول���ن �صادر م���ن وزارة التخطيط ناف���ذة وقت تقدمي 
العطاء.

2. هوية احتاد املقاولن العراقين نافذة وقت تقدمي العطاء.
3. �ص���ك او خط���اب �صمان �صادر من م�صرف معتم���د مبوجب ن�صرة ي�صدرها 
البن���ك املركزي عن الكفاءة املالي���ة للم�صرف ونافذة مل���دة )90 يومًا( ت�صعون 
يوم���ا اعتب���ارا م���ن تاريخ غل���ق املناق�ص���ة . وبن�صب���ة )1%( من قيم���ة العطاء 

كتاأمينات .
4. كت���اب براءة ذمة م���ن ال�صريبة لعام 2009 و�صه���ادة الت�صجيل لدى الهيئة 

العامة لل�صرائب.
5. و�صل �صراء وثائق املناق�صة.

6. قائم���ة باالعم���ال املماثلة املنفذة واملنجزة والتي تك���ون م�صدقة من اجلهة 
التي تنفذ العمل حل�صابها.

7. الوثائ���ق اخلا�ص���ة بتاأ�صي����س ال�صركة وعق���د ال�صركة واحل�صاب���ات لل�صنة 
االخرة.

رئي�س الديوان

ديــوان اوقــاف امل�سيـحـيـني 
والديـانــات االخــرى 

)�شعبة العقود احلكومية(
اعادة اعالن مناق�شة رقم )2009/15( للمرة الثانية

يعل���ن ديوان اوق���اف امل�صيحي���ن والديانات االخ���رى عن وج���ود املناق�صة 
املرقم���ة )2009/15( اخلا�ص���ة )م�ص���روع ان�ص���اء قاع���ة دير �صي���دة الكرمل 
بغداد/�صاحة الواثق( مبوجب ال�صروط واملوا�صفات الفنية فعلى ال�صركات 
احلكومي���ة واخلا�ص���ة امل�صنفة لغاية )ال�صنف اخلام����س ان�صائي( الراغبن 
باال�ص���رتاك باملناق�ص���ة املذكورة مراجع���ة �صعبة العق���ود احلكومية يف مقر 
الديوان الكائن يف بغداد/عر�صات الهندية قرب وزارة التخطيط والتعاون 
االمنائي لغر�س �صراء وثائق املناق�صة لقاء مبلغ قدره )100000( مائة الف 
دين���ار عراق���ي غر قابل للرد عل���ى ان ترفق امل�صتم�ص���كات املطلوبة واملبينة 
ادن���اه م���ع وثائق املناق�صة وتو�ص���ع يف ظرف مغلق وخمت���وم مع ذكر ا�صم 
ورق���م املناق�ص���ة وتق���دم العطاءات اىل مق���ر الديوان يف او قب���ل موعد غلق 
املناق�صة ال�صاعة الثانية ع�صر ظهرا يف يوم االربعاء املوافق )2009/12/2( 
ويتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اجور ن�صر االعان وان الديوان غر ملزم 

بقبول اوطاأ العطاءات.
امل�صتم�صكات املطلوب ارفاقها مع العطاء:

1. هوي���ة ت�صني���ف املقاولن �صادرة م���ن وزارة التخطيط ناف���ذة وقت تقدمي 
العطاء.

2. هوية احتاد املقاولن العراقين نافذة وقت تقدمي العطاء.
3. �ص���ك او خطاب �صمان �ص���ادر من م�صرف معتمد مبوج���ب ن�صرة ي�صدرها 
البنك املركزي عن الكفاءة املالية للم�صرف ونافذة ملدة )90 يومًا( ت�صعون يوما 

اعتبارا من تاريخ غلق املناق�صة . وبن�صبة )1%( من قيمة العطاء كتاأمينات.
4. كت���اب ب���راءة ذمة من ال�صريبة لع���ام 2009 و�صهادة الت�صجي���ل لدى الهيئة 

العامة لل�صرائب.
5. و�صل �صراء وثائق املناق�صة.

6. قائم���ة باالعم���ال املماثلة املنف���ذة واملنجزة والتي تك���ون م�صدقة من اجلهة 
التي تنفذ العمل حل�صابها.

7. الوثائ���ق اخلا�ص���ة بتاأ�صي����س ال�صرك���ة وعقد ال�صرك���ة واحل�صاب���ات لل�صنة 
االخرة.

رئي�س الديوان


