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ي�ش���ر الهيئة العام���ة لار�شاد والتعاون الزراعي/ احدى ت�شكي���ات وزارة الزراعة والكائنة 
يف اب���ي غريب. ان تعلن عن وج���ود مناق�شة �شرية لإن�شاء مزرع���ة ار�شادية يف عني التمر/ 
حمافظة كرباء املقد�شة. فعلى الراغبني بال�شرتاك باملناق�شة من ذوي اخلربة والخت�شا�ص 
مراجع���ة مقر الهياأة/ الق�شم القانوين لغر�ص �شراء العطاء مببلغ مقداره )25.000( خم�شة 
وع�شرون الف دينار غري قابل للرد على ان تقدم العطاءات خال )15( خم�شة ع�شر يومًا من 
تاري���خ ن�شر اآخر اعان ويتحمل م���ن تر�شو عليه املناق�شة اجور ن�شر العان ور�شم الطابع 

م�شت�شحبني معهم امل�شتم�شكات التالية ا�شافة اىل ال�شروط اخلا�شة:
1- هوية ت�شنيف مقاولني ولغاية الدرجة اخلام�شة لعام 2009.

2- التاأمين���ات القانونية تق���دم ب�شك م�شد�شق او خطاب �شمان بن�شب���ة )1%( واحد باملائة 
لأمر الهياأة وبا�شم ال�شخ�ص امل�شارك ح�شرًا ويكون �شادرًا من م�شرف عراقي معتمد.

3- تقدمي ما يوؤيد ال�شرتاك يف اعمال مماثلة.
4- اجازة تاأ�شي�ص ال�شركة م�شدقة ا�شوليًا.

5- كتاب خمال�شة من الهياأة العامة لل�شرائب لعام 2009 معنونة اىل الهياأة ح�شرًا.
6- و�شل �شراء العطاء.

7- تق���دمي م�شتم�شكات �شخ�شية )هوية الحوال املدنية، �شهادة اجلن�شية العراقية، البطاقة 
التموينية، بطاقة ال�شكن(.

8- تهمل العطاءات غري امل�شتوفية لل�شروط القانونية.
9- الهياأة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات.

10- تقبل العطاءات لغاية ال�شاعة )12( الثانية ع�شر ظهرًا من يوم الثنني 2009/12/7.

ي�ش���ر الهيئة العام���ة لار�شاد والتعاون الزراعي/ احدى ت�شكي���ات وزارة الزراعة والكائنة 
يف ابي غريب. ان تعلن عن وجود مناق�شة �شرية لإن�شاء مزرعة ار�شادية يف عفك/ حمافظة 
الديوانية. فعلى الراغبني بال�شرتاك باملناق�شة من ذوي اخلربة والخت�شا�ص مراجعة مقر 
الهياأة/ الق�شم القانوين لغر�ص �شراء العطاء مببلغ مقداره )25.000( خم�شة وع�شرون الف 
دين���ار غ���ري قابل للرد على ان تق���دم العطاءات خال )15( خم�شة ع�ش���ر يومًا من تاريخ ن�شر 
اآخر اعان ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور ن�شر العان ور�شم الطابع م�شت�شحبني 

معهم امل�شتم�شكات التالية ا�شافة اىل ال�شروط اخلا�شة:
1- هوية ت�شنيف مقاولني ولغاية الدرجة اخلام�شة لعام 2009.

2- التاأمين���ات القانونية تق���دم ب�شك م�شد�شق او خطاب �شمان بن�شب���ة )1%( واحد باملائة 
لأمر الهياأة وبا�شم ال�شخ�ص امل�شارك ح�شرًا ويكون �شادرًا من م�شرف عراقي معتمد.

3- تقدمي ما يوؤيد ال�شرتاك يف اعمال مماثلة.
4- اجازة تاأ�شي�ص ال�شركة م�شدقة ا�شوليًا.

5- كتاب خمال�شة من الهياأة العامة لل�شرائب لعام 2009 معنونة اىل الهياأة ح�شرًا.
6- و�شل �شراء العطاء.

7- تق���دمي م�شتم�شكات �شخ�شية )هوية الحوال املدنية، �شهادة اجلن�شية العراقية، البطاقة 
التموينية، بطاقة ال�شكن(.

8- تهمل العطاءات غري امل�شتوفية لل�شروط القانونية.
9- الهياأة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات.

10- تقبل العطاءات لغاية ال�شاعة )12( الثانية ع�شر ظهرًا من يوم الثنني 2009/12/7.

ي�ش���ر الهيئة العام���ة لار�شاد والتعاون الزراعي/ احدى ت�شكي���ات وزارة الزراعة والكائنة 
يف ابي غريب. ان تعلن عن وجود مناق�شة �شرية لإن�شاء مزرعة ار�شادية يف ناحية بلدروز 
يف حمافظ���ة دياىل. فعل���ى الراغبني بال�ش���رتاك باملناق�شة من ذوي اخل���ربة والخت�شا�ص 
مراجع���ة مقر الهياأة/ الق�شم القانوين لغر�ص �شراء العطاء مببلغ مقداره )25.000( خم�شة 
وع�شرون الف دينار غري قابل للرد على ان تقدم العطاءات خال )15( خم�شة ع�شر يومًا من 
تاري���خ ن�شر اآخر اعان ويتحمل م���ن تر�شو عليه املناق�شة اجور ن�شر العان ور�شم الطابع 

م�شت�شحبني معهم امل�شتم�شكات التالية ا�شافة اىل ال�شروط اخلا�شة:
1- هوية ت�شنيف مقاولني ولغاية الدرجة اخلام�شة لعام 2009.

2- التاأمين���ات القانونية تق���دم ب�شك م�شد�شق او خطاب �شمان بن�شب���ة )1%( واحد باملائة 
لأمر الهياأة وبا�شم ال�شخ�ص امل�شارك ح�شرًا ويكون �شادرًا من م�شرف عراقي معتمد.

3- تقدمي ما يوؤيد ال�شرتاك يف اعمال مماثلة.
4- اجازة تاأ�شي�ص ال�شركة م�شدقة ا�شوليًا.

5- كتاب خمال�شة من الهياأة العامة لل�شرائب لعام 2009 معنونة اىل الهياأة ح�شرًا.
6- و�شل �شراء العطاء.

7- تق���دمي م�شتم�شكات �شخ�شية )هوية الحوال املدنية، �شهادة اجلن�شية العراقية، البطاقة 
التموينية، بطاقة ال�شكن(.

8- تهمل العطاءات غري امل�شتوفية لل�شروط القانونية.
9- الهياأة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات.

10- تقبل العطاءات لغاية ال�شاعة )12( الثانية ع�شر ظهرًا من يوم الثنني 2009/12/7.

ي�ش���ر الهيئة العام���ة لار�شاد والتعاون الزراعي/ احدى ت�شكي���ات وزارة الزراعة والكائنة 
يف اب���ي غري���ب. ان تعل���ن عن وج���ود مناق�ش���ة �شرية لإن�ش���اء مزرعة ار�شادي���ة يف النجمي 
يف حمافظ���ة املثن���ى. فعلى الراغبني بال�ش���رتاك باملناق�شة من ذوي اخل���ربة والخت�شا�ص 
مراجع���ة مقر الهياأة/ الق�شم القانوين لغر�ص �شراء العطاء مببلغ مقداره )25.000( خم�شة 
وع�شرون الف دينار غري قابل للرد على ان تقدم العطاءات خال )15( خم�شة ع�شر يومًا من 
تاري���خ ن�شر اآخر اعان ويتحمل م���ن تر�شو عليه املناق�شة اجور ن�شر العان ور�شم الطابع 

م�شت�شحبني معهم امل�شتم�شكات التالية ا�شافة اىل ال�شروط اخلا�شة:
1- هوية ت�شنيف مقاولني ولغاية الدرجة اخلام�شة لعام 2009.

2- التاأمين���ات القانونية تق���دم ب�شك م�شد�شق او خطاب �شمان بن�شب���ة )1%( واحد باملائة 
لأمر الهياأة وبا�شم ال�شخ�ص امل�شارك ح�شرًا ويكون �شادرًا من م�شرف عراقي معتمد.

3- تقدمي ما يوؤيد ال�شرتاك يف اعمال مماثلة.
4- اجازة تاأ�شي�ص ال�شركة م�شدقة ا�شوليًا.

5- كتاب خمال�شة من الهياأة العامة لل�شرائب لعام 2009 معنونة اىل الهياأة ح�شرًا.
6- و�شل �شراء العطاء.

7- تق���دمي م�شتم�شكات �شخ�شية )هوية الحوال املدنية، �شهادة اجلن�شية العراقية، البطاقة 
التموينية، بطاقة ال�شكن(.

8- تهمل العطاءات غري امل�شتوفية لل�شروط القانونية.
9- الهياأة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات.

10- تقبل العطاءات لغاية ال�شاعة )12( الثانية ع�شر ظهرًا من يوم الثنني 2009/12/7.

ي�ش����ر الهيئة العام����ة لار�شاد والتعاون الزراع����ي/ احدى ت�شكيات وزارة الزراع����ة والكائنة يف ابي 
غري����ب. ان تعلن عن وجود مناق�شة �شرية لإن�شاء مرك����ز ار�شادي يف حمافظة النبار. فعلى الراغبني 
بال�شرتاك باملناق�شة من ذوي اخلربة والخت�شا�ص مراجعة مقر الهياأة/ الق�شم القانوين لغر�ص �شراء 
العط����اء مببل����غ مقداره )25.000( خم�شة وع�شرون الف دينار غ����ري قابل للرد على ان تقدم العطاءات 
خال )15( خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر اآخر اعان ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور ن�شر 

العان ور�شم الطابع م�شت�شحبني معهم امل�شتم�شكات التالية ا�شافة اىل ال�شروط اخلا�شة:
1- هوية ت�شنيف مقاولني ولغاية الدرجة اخلام�شة لعام 2009.

2- التاأمين����ات القانوني����ة تقدم ب�شك م�ش����دق او خطاب �شمان بن�شبة )1%( واح����د باملائة لأمر الهياأة 
وبا�شم ال�شخ�ص امل�شارك ح�شرًا ويكون �شادرًا من م�شرف عراقي معتمد.

3- تقدمي ما يوؤيد ال�شرتاك يف اعمال مماثلة.
4- اجازة تاأ�شي�ص ال�شركة م�شدقة ا�شوليًا.

5- كتاب خمال�شة من الهياأة العامة لل�شرائب لعام 2009 معنونة اىل الهياأة ح�شرًا.
6- و�شل �شراء العطاء.

7- تقدمي م�شتم�شكات �شخ�شية )هوية الحوال املدنية، �شهادة اجلن�شية العراقية، البطاقة التموينية، 
بطاقة ال�شكن(.

8- تهمل العطاءات غري امل�شتوفية لل�شروط القانونية.
9- الهياأة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات.

10- تقبل العطاءات لغاية ال�شاعة )12( الثانية ع�شر ظهرًا من يوم الثنني 2009/12/7.

الــهــيــاأة الــعــامــة لــالر�شــاد والـتـعــاون الــزراعــي 
اعالن مناق�شة رقم 2 ان�شائية لعام 2009

الهياأة العامة لالر�شاد والتعاون الزراعي 
اعالن مناق�شة رقم 3 ان�شائية لعام 2009

الهياأة العامة لالر�شاد والتعاون الزراعي 
اعالن مناق�شة رقم 5 ان�شائية لعام 2009

الهياأة العامة لالر�شاد والتعاون الزراعي 
اعالن مناق�شة رقم 6 ان�شائية لعام 2009

الهياأة العامة لالر�شاد والتعاون الزراعي 
اعالن مناق�شة رقم 4 ان�شائية لعام 2009


