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وجود  عن  املهني  والتدريب  العمل  دائرة  االجتماعية/  وال�شوؤون  العمل  وزارة  تعلن 
ال�شركات  فعلى  بابل.  يف  املهني  والتدريب  العمل  ق�شم  بناية  اإن�شاء  م�شروع  مناق�شة 
الدرجة اخلام�شة فما فوق مراجعة مقر  الت�شنيف  االإن�شائية ذات  احلكومية واالأهلية 
لقاء  املناق�شة  وثائق  على  للح�شول  امل�شتن�شرية  اجلامعة  قرب  الوزيرية  يف  الدائرة 
مبلغ قدره )200,000( مائتا األف دينار غري قابل للرد. ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 
خمتوم يت�شمن العر�ض الفني وجداول الكميات امل�شعرة وامل�شتم�شكات وتكون االأ�شعار 
املقدمة بالدينار العراقي رقمًا وكتابة وبخط وا�شح خال من احلك وال�شطب وجميع 
الظرف  العمل ويتم و�شع  اإجناز  مدة  بيان  مع  ال�شركة  بختم  تكون خمتومة  االأوراق 
داخل �شندوق العطاءات يف ديوان الوزارة علمًا باأن اآخر موعد لقبول العطاءات هو 
ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرًا من يوم االثنني امل�شادف 2009/12/21 و�شيهمل العطاء 
غري امل�شتويف لل�شروط ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اأجور االأعالن. و�شيتم عقد 
 2009  /12/14 امل�شادف  االثنني  يوم  امل�شاركني  ا�شتف�شارات  على  لالجابة  موؤمتر 
ويجب ح�شور ممثلني خمولني اأثناء فتح العطاءات علمًا اأن الدائرة غري ملزمة بقبول 

اأوطاأ العطاءات.
امل�ستم�سكات املطلوبة:ـ

1ـ هوية ت�شنيف املقاولني من الدرجة اخلام�شة فما فوق نافذة املفعول.
2ـ تقدمي تاأمينات اأولية وبن�شبة )1%( من مبلغ العطاء ترفع اإىل )5%( عند االإحالة وعلى 
�شكل خطاب �شمان او �شك م�شدق �شادر من م�شرف عراقي معتمد معنون اإىل دائرة 

العمل والتدريب املهني وال يقبل ال�شك العادي.
3ـ تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�شرائب نافذة ل�شنة 2009.

4ـ و�شل �شراء م�شتندات املناق�شة.
5ـ �شهادة تاأ�شي�ض ال�شركة واإجازة ممار�شة املهنة.

6ـ تثبيت عنوان ال�شركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين.
7ـ قائمة باالعمال املماثلة موؤيدة من اجلهة امل�شتفيدة مع ال�شرية الذاتية تت�شمن اأ�شماء 

املالك الهند�شي والفني واالداري واالآليات العائدة لل�شركة اأو اأي مواد اأخرى.
8ـ مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة اأ�شهر.

املدير العام

وجود  عن  املهني  والتدريب  العمل  دائرة  االجتماعية/  وال�شوؤون  العمل  وزارة  تعلن 
مناق�شة م�شروع اإن�شاء بناية ق�شم العمل والتدريب املهني يف الديوانية. فعلى ال�شركات 
مقر  مراجعة  فوق  فما  الرابعة  الدرجة  الت�شنيف  ذات  االإن�شائية  واالأهلية  احلكومية 
لقاء  املناق�شة  وثائق  على  للح�شول  امل�شتن�شرية  اجلامعة  قرب  الوزيرية  يف  الدائرة 
مبلغ قدره )200,000( مئتا األف دينار غري قابل للرد. ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 
خمتوم يت�شمن العر�ض الفني وجداول الكميات امل�شعرة وامل�شتم�شكات وتكون االأ�شعار 
املقدمة بالدينار العراقي رقمًا وكتابة وبخط وا�شح خال من احلك وال�شطب وجميع 
الظرف  العمل ويتم و�شع  اإجناز  مدة  بيان  مع  ال�شركة  بختم  تكون خمتومة  االأوراق 
داخل �شندوق العطاءات يف ديوان الوزارة علمًا باأن اآخر موعد لقبول العطاءات هو 
ال�شاعة الثانية ع�شرة  ظهرًا من يوم االثنني امل�شادف 2009/12/21 و�شيهمل العطاء 
غري امل�شتويف لل�شروط ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اأجور االأعالن. و�شيتم عقد 
 2009  /12/14 امل�شادف  االثنني  يوم  امل�شاركني  ا�شتف�شارات  على  لالجابة  موؤمتر 
ويجب ح�شور ممثلني خمولني اأثناء فتح العطاءات علمًا اأن الدائرة غري ملزمة بقبول 

اأوطاأ العطاءات.
امل�ستم�سكات املطلوبة:ـ

1ـ هوية ت�شنيف املقاولني من الدرجة الرابعة فما فوق نافذة املفعول.
2ـ تقدمي تاأمينات اأولية وبن�شبة )1%( من مبلغ العطاء ترفع اإىل )5%( عند االإحالة وعلى 
�شكل خطاب �شمان او �شك م�شدق �شادر من م�شرف عراقي معتمد معنون اإىل دائرة 

العمل والتدريب املهني وال يقبل ال�شك العادي.
3ـ تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�شرائب نافذة ل�شنة 2009.

4ـ و�شل �شراء م�شتندات املناق�شة.
5ـ �شهادة تاأ�شي�ض ال�شركة واإجازة ممار�شة املهنة.

6ـ تثبيت عنوان ال�شركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين.
7ـ قائمة باالعمال املماثلة موؤيدة من اجلهة امل�شتفيدة مع ال�شرية الذاتية تت�شمن اأ�شماء 

املالك الهند�شي والفني واالداري واالآليات العائدة لل�شركة اأو اأي مواد اأخرى.
8ـ مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة اأ�شهر.

املدير العام

وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
 دائرة العمل والتدريب املهني

اعالن مناق�سة رقم )  ( ل�سنة 2009
م�سروع اإن�ساء ق�سم العمل والتدريب املهني يف بابل

وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
 دائرة العمل والتدريب املهني

اعالن مناق�سة رقم )  ( ل�سنة 2009
م�سروع اإن�ساء ق�سم العمل والتدريب املهني يف الديوانية

جمه�رية العراق/ حمافظة املثنى/ الهيئة العليا لالعمار 
الـــقـــ�شــــم الـــقـــانـــ�نـــي 

الثانية  للمرة  اعالن   )12( رقم  مناق�سة    - التاريخ/3/12/2009     - العدد/5341  
تعلن الهيئة العليا لالعمار يف حمافظة املثنى عن اجراء مناق�شـــة عامة للمرة الثانية للم�شـــروعني املو�شحني يف اجلدول املرفق ادناه واللذين اعلنا للمرة 
االوىل �شـــمن املناق�شـــة رقم )55( لعام 2008/املرحلة التكميلية  واخلا�شـــني مبديرية توزيع كهرباء املثنى �شمن م�شاريع اخلطة اال�شتثمارية للمحافظة 
ا�شتنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( ل�شنة 2008 و�شروط املقاولة الأعمال الهند�شة املدنية بق�شميها االول والثاين و�شروط املقاولة الأعمال 
الهند�شـــة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بق�شـــميها االول والثاين فعلى ال�شركات واملقاولني من ذوي اخلربة واالخت�شا�ض الراغبني باال�شرتاك يف 
املناق�شة مراجعة الهيئة العليا لالعمار لغر�ض �شراء م�شتندات املناق�شة اعتبارا من يوم االحد املوافق 2009/12/13 ويكون اآخر موعد لقبول العطاءات 

ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا من يوم االربعاء املوافق 2009/12/23 يف مقر الهيئة الكائن �شمن مبنى املحافظة وفقا لل�شروط املبينة ادناه:
1. تكون التاأمينات االأولية ملقدمي العطاءات على �شـــكل خطاب �شـــمان نافذ ملدة التقل عن )60( يوما او �شـــك م�شدق او كفالة م�شرفية �شامنة او �شندات 

القر�ض ال�شادرة من احلكومة العراقية بن�شبة )1%( واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى ان تكون �شادرة من م�شرف معتمد يف العراق.
2. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )60( يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناق�شة.

3. ثمن م�شتندات املناق�شة غري قابل للرد.
4. عنوان الربيد االلكرتوين للهيئة امل�شوؤول عن املناق�شات info@almuthanaconstructioncommittee.com  واملوقع  االلكرتوين 
www. واملوقـــع االلكـــرتوين ملحافظـــة املثنى/مركـــز نظـــم املعلومات almuthanaconstructioncommittee.com.www للهيئـــة

 almuthana-iq.com
5. يتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور الن�شر واالعالن الآخر اعالن عن املناق�شة.

6. يحـــدد احلـــد االعلـــى للغرامـــات التاأخريية من اجلهة املتعاقدة بن�شـــبة )10%( ع�شـــرة  من املئة من مبلغ العقـــد , وقبل بلوغ هذا احلـــد وبعد بلوغ املدة 
التاأخريية )25%( خم�شة وع�شرين من املئة من )مدة العقد م�شاف اليها اي مدد ا�شافية ممنوحة( يتم اتخاذ االجراءات الكفيلة باال�شراع باجناز العقد.

7. تطبق املعادلة التالية عند احت�شاب الغرامات التاخريية:
)مبلغ العقد/مدة العقد(× )10%( = الغرامة لليوم الواحد

8.حتدد ن�شـــبة التحميالت االدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل �شـــخ�ض اآخر بتنفيذ اي من التزامات املقاول او املتعاقد بن�شـــبة )20%( ع�شـــرين من 
املئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام.

9. تكون جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات.
10. االلتزام بالتعليمات املقدمة اىل مقدمي العطاءات املرافقة اىل م�شتندات املناق�شة.

ابراهيم �سلمان امليايل 
حمافظ املثنى 

مناق�سة رقم )12( اعالن للمرة الثانية 
م�سروعا مديرية توزيع كهرباء املثنى

مبلغ�شعر الك�شف/دينارو�شف موجز للم�شروعالدرجة واالخت�شا�ضا�شم امل�شروع
التاأمينات/ دينار

تاأهيل وجتهيز وربط حمطة الزهراء الثانوية 11/33 كي يف 

1% من مبلغ 
العطاء

اأ- مد خط 33 كي يف من حمطة �شمال 
ال�شماوة 11/33/132 اىل حمطة 

الزهراء الثانوية 11/33 كي يف 

ب – ا�شتحداث مغذيات 11 كي يف 
ملحطة الزهراء الثانوية

3/ كهربائية وميكانيكية

4/ كهربائية وميكانيكية 

ا�شتحداث )مغذي 33 كي يف(مزدوج قيا�ض )1*400 
ملم2  ( من حمطة �شمال ال�شماوة )11/33/132 ك.ف( 

ولغاية حمطة الزهراء الثانوية اجلديدة )11/33/ك.ف( 
بطول )8.5( كم )طول جغرايف( يف ق�شاء ال�شماوة.

ا�شتحداث مغذيات )11 كي يف( قيا�ض )3*150 ملم2( من 
حمطة الزهراء الثانوية اجلديدة )11/33 ك.ف( بطول 

)15( كم )طول جغرايف( يف ق�شاء ال�شماوة

200000

175000

جمه�رية العراق/ حمافظة املثنى/ الهيئة العليا لالعمار 
الـقــ�شـــم الـقــانـ�نــــي 

2/12/2009 الــــتــــاريــــــخ    - الــــعـــدد/5325  
مناق�سة رقم )9( اعالن للمرة الثانية 

تعلن الهيئة العليا لالعمار يف حمافظة املثنى عن اجراء مناق�شة عامة للمرة الثانية للم�شروع املو�شح يف اجلدول املرفق ادناه اخلا�ض مبديرية 
املوارد املائية يف املثنى �شمن م�شاريع اخلطة اال�شتثمارية للمحافظة لعام 2009 ا�شتنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( ل�شنة 2008 
و�شروط املقاولة الأعمال الهند�شة املدنية بق�شميها االول والثاين فعلى ال�شركات واملقاولني من ذوي اخلربة واالخت�شا�ض الراغبني باال�شرتاك 
يف املناق�شة مراجعة الهيئة العليا لالعمار لغر�ض �شراء م�شتندات املناق�شة اعتبارا من يوم اخلمي�ض املوافق 2009/12/10 ويكون اآخر موعد 
لقبول العطاءات ال�شاعة الثانية ع�شرة ظهرا من يوم االثنني املوافق 2009/12/21 يف مقر الهيئة الكائن �شمن مبنى املحافظة وفقا لل�شروط 
املبينة ادناه: 1. تكون التاأمينات االولية ملقدمي العطاءات على �شكل خطاب �شمان نافذ ملدة التقل عن )60( يوما او �شك م�شدق او كفالة م�شرفية 
�شامنة او �شندات القر�ض ال�شادرة من احلكومة العراقية بن�شبة )1%( واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى ان تكون �شادرة من م�شرف معتمد 
يف العراق. 2. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )60( يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناق�شـــة. 3. ثمن م�شـــتندات املناق�شـــة 
info@almuthanaconstructioncommittee. غري قابل للرد. 4. عنوان الربيد االلكرتوين للهيئة امل�شـــوؤول عن املناق�شات
com  واملوقـــع  االلكـــرتوين للهيئـــة almuthanaconstructioncommittee.com.www واملوقـــع االلكرتوين ملحافظة 
املثنى/مركز نظم املعلومات www.almuthana-iq.com . 5. يتحمل من تر�شـــو عليه املناق�شـــة اجور الن�شـــر واالعالن الآخر اإعالن 
عن املناق�شـــة. 6. يحدد احلد االعلى للغرامات التاأخريية من اجلهة املتعاقدة بن�شـــبة )10%( ع�شـــرة  من املئة من مبلغ العقد , وقبل بلوغ هذا 
احلد وبعد بلوغ املدة التاأخريية )25%( خم�شة وع�شرين من املئة من )مدة العقد م�شاف اليها اي مدد ا�شافية ممنوحة( يتم اتخاذ االجراءات 

الكفيلة باالإ�شراع باجناز العقد. 7. تطبق املعادلة التالية عند احت�شاب الغرامات التاخريية:
)مبلغ العقد/مدة العقد(× )10%( = الغرامة لليوم الواحد

8.حتدد ن�شـــبة التحميالت االدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل �شـــخ�ض اآخر بتنفيذ اي من التزامات املقاول او املتعاقد بن�شـــبة )%20( 
ع�شـــرين مـــن املئة من الكلفـــة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتـــزام. 9. تكون جهة التعاقد غري ملزمـــة بقبول اوطاأ العطـــاءات. 10. االلتزام بالتعليمات 

املقدمة اىل مقدمي العطاءات املرافقة اىل م�شتندات املناق�شة.
ابراهيم �سلمان امليايل/ حمافظ املثنى 

مناق�سة رقم )9( اعالن للمرة الثانية
م�سروع مديرية املوارد املائية يف املثنى

مبلغ التاأمينات/دينار�شعر الك�شف/دينارالدرجة واالخت�شا�ضا�شم امل�شروعت
1% من مبلغ العطاء1025000/اإن�شائيةان�شاء ج�شر على نهر ال�شليبيات1

املديرية العامة للماء/ مديرية ماء حمافظة كرك�ك
الـــقـــ�شـــم/ الـــحــــقـــ�ق

العدد/ 635   -   اإعادة اعالن رقم )94( ل�سنة 2008 
م/ �سراء اآليات واأجهزة

تعلن مديرية ماء كركوك للمرة الثانية عن املناق�شة ال�شرية )�شراء اآليات واأجهزة مل�شروع ماء داقوق( فعلى املجهزين ممن  لديهم هوية 
غرفة جتارة/ �شـــنف الثالث من ذوي اخلربة واالخت�شـــا�ض الراغبني باال�شـــرتاك يف املناق�شـــة مراجعة �شعبة احلقوق يف مقر املديرية 
للح�شـــول على اأوراق املناق�شـــة لقـــاء مبلغ قدره )50000( خم�شـــون األف دينار غري قابـــل للرد, على اأن تودع العطاءات يف ال�شـــندوق 
اخلا�ض بذلك يف مقر الدائرة مبوعد اأق�شـــاه ال�شـــاعة الثانية ع�شرة ظهرًا من يوم االأحد املوافق 2009/12/27 مرفقا التاأمينات االأولية 
بن�شبة 1% من قيمة العطاء على �شكل �شك م�شدق اأو خطاب �شمان م�شريف نافذ ملدة اأربعة اأ�شهر من تاريخ غلق املناق�شة. واإذا �شادف 

يوم غلق املناق�شة عطلة اأو منع جتوال يف املحافظة �شيكون اليوم التايل موعدا للغلق.
ر. املهند�سني االأقدم/ عبد القادر حممد اأمني
مدير ماء كركوك


