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يعلن جمل�س النواب العراقي عن مناق�صــــــــــــــة خا�صة بتاأهيل قاعة االجتماعات 
عر�س  و�صا�صات  ت�صويت  ومنظومة  �صوت  مبنظومة  جتهيزها  حيث  من 

والقيام بكافة اأعمال التاأثيث الالزمة لذلك.
ميكن احل�صول على املوا�صفات الفنية من ق�صم امل�صرتيات يف الدائرة املالية 
يف جمل�س النواب لقاء مبلغ )150,000( مائة وخم�صون األف دينار غري قابل 
للرد. فعلى ال�صركات املتخ�ص�صة وذات اخلربة الراغبة باال�صرتاك يف املناق�صة 
تقدمي عطاءاتهم يف موعد اأق�صاه )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 

االإعالن يف ال�صحف املحلية.

امل�ستم�سكات املطلوبة:
التجارة وهوية  ال�صركات يف وزارة  ال�صركة من م�صجل  تاأ�صي�س  �صهادة   -1

غرفة التجارة اأو هوية ت�صنيف املقاولني.
2- تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�صريبة نافذة.

3- تقدمي تاأمينات اأولية بقيمة )1%( من قيمة العطاء على �صكل �صك م�صريف 
م�صدق.

4- اإرفاق و�صل �صراء املناق�صة عند تقدمي العطاء.
5- حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �صهرين.

6- يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور الن�صر واالإعالن.
7- تقدمي قائمة باالأعمال املماثلة اإن وجدت.

 املالحظات:
1- تهمل العطاءات الغري م�صتوفية للم�صتم�صكات املطلوبة.

2- الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
غري  فني  عر�س  و  مغلق  ر  م�صعَّ جتــاري  عر�س  منف�صلني,  عر�صني  يقدم   -3

ر مغلق. م�صعَّ
4-    الك�صف املوقعي يكون عند �صراء املوا�صفات الفنية.

يعلن جمل�س النواب العراقي عن مناق�صــــــــــــــة خا�صة باأعمال تاأهيل واإ�صالح 
اأ�صرار يف مبنى ق�صر املوؤمترات ومبنى املجل�س الوطني القدمي. 

ميكن احل�صول على املوا�صفات الفنية من ق�صم امل�صرتيات يف الدائرة املالية 
غري  دينار  األف  وع�صرون  خم�صة   )25,000( مبلغ  لقاء  النواب  جمل�س  يف 
قابل للرد. فعلى ال�صركات املتخ�ص�صة وذات اخلربة الراغبة باال�صرتاك يف 
املناق�صة تقدمي عطاءاتهم يف موعد اأق�صاه )15( خم�صة ع�صر يوما من تاريخ 

ن�صر هذا االإعالن يف ال�صحف املحلية.

امل�ستم�سكات املطلوبة:
1-    �صهادة تاأ�صي�س ال�صركة من م�صجل ال�صركات يف وزارة التجارة وهوية 

غرفة التجارة اأو هوية ت�صنيف املقاولني.
2-    تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�صريبة نافذة.

�صك  �صكل  على  العطاء  قيمة  من   )%1( بقيمة  اأولية  تاأمينات  تقدمي      -3
م�صريف م�صدق.

4-    اإرفاق و�صل �صراء املناق�صة عند تقدمي العطاء.
5-    حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �صهرين.

6-    يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور الن�صر واالإعالن.
7-    تقدمي قائمة باالأعمال املماثلة اإن وجدت.

 املالحظات:
1-    تهمل العطاءات الغري م�صتوفية للم�صتم�صكات املطلوبة.

2-    الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
ر مغلق و عر�س فني غري  3-    يقدم عر�صني منف�صلني, عر�س جتاري م�صعَّ

ر مغلق. م�صعَّ
4-    الك�صف املوقعي يكون عند �صراء املوا�صفات الفنية.

جمل�س النواب العراقي
اإعالن مناق�صة رقم )2009/3(

جمل�س النواب العراقي
اإعالن مناق�صة رقم )2009/4(

للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال على هاتف ق�سم امل�سرتيات )07901113340(. للمزيد من املعلومات يرجى االت�سال على هاتف ق�سم امل�سرتيات )07901113340(.

وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية
املركز الوطني لل�صحة وال�صالمة املهنية

اعالن مناق�سة رقم ) ( ل�سنة 2009
م�سروع اإن�ساء بناية ق�سم ال�سحة وال�سالمة املهنية يف الديوانية

تعلـــن وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية/ املركـــز الوطني لل�صحة وال�صالمة املهنية عن وجود مناق�صة م�صروع 
اإن�صـــاء بنايـــة ق�صم ال�صحة وال�صالمـــة املهنية يف الديوانية. فعلـــى ال�صركات احلكومية واالهليـــة االن�صائية ذات 
الت�صنيـــف الدرجـــة ال�صاد�صة فما فـــوق مراجعة مقر الدائـــرة يف الوزيرية قرب اجلامعـــة امل�صتن�صرية للح�صول 
علـــى وثائـــق املناق�صة لقاء مبلغ قدره )100,000( مئة األف دينار غري قابل للرد. ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 
وخمتـــوم يت�صمـــن العر�س الفني وجـــداول الكميات امل�صعـــرة وامل�صتم�صكات وتكـــون اال�صعار املقدمـــة بالدينار 
العراقـــي رقمـــا وكتابة وبخط وا�صح خـــاٍل من احلك وال�صطب وجميع االأوراق تكـــون خمتومة بختم ال�صركة مع 
بيـــان مـــدة اإجنـــاز العمل ويتم و�صـــع الظرف داخل �صنـــدوق العطاءات يف ديـــوان الوزارة علما بـــان اآخر موعد 
لقبول العطاءات هو ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرًا من يوم الثالثاء امل�صادف 22/ 2009/12 و�صيهمل العطاء غري 

امل�صتويف لل�صروط ويتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور االعالن.
و�صيتـــم عقد موؤمتـــر لالجابة على ا�صتف�صارات امل�صاركني يوم االربعـــاء امل�صادف 2009/12/16 ويجب ح�صور 

ممثلني خمولني اأثناء فتح العطاءات علما اأن الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
امل�صتم�صـــكات املطلوبـــة: 1ـ هوية ت�صنيف املقاولني من الدرجة ال�صاد�صة فما فوق نافذة املفعول. 2ـ تقدم تاأمينات 
اأولية وبن�صبة )1%( من مبلغ العطاء ترفع اإىل )5%( عند االحالة وعلى �صكل خطاب �صمان او �صك م�صدق �صادر 
مـــن م�صرف عراقي معتمد معنـــون اىل املركز الوطني لل�صحة وال�صالمة املهنيـــة وال يقبل ال�صك العادي. 3ـ تقدم 

براءة ذمة من الهيئة العامة لل�صرائب نافذ ل�صنة 2009.  4ـ و�صل �صراء م�صتندات املناق�صة.
5ـ �صهـــادة تاأ�صي�س ال�صركة واإجـــازة ممار�صة املهنة. 6ـ تثبيت عنوان ال�صركة ورقـــم الهاتف والربيد االلكرتوين. 
7ـ قائمـــة باالعمال املماثلة موؤيدة من اجلهة امل�صتفيـــدة مع ال�صرية الذاتية تت�صمن ا�صماء املالك الهند�صي والفني 

واالداري واالآليات العائدة لل�صركة اأو اأي مواد اأخرى. 8ـ مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة اأ�صهر.
املدير العام 

وزارة االعمار واالإ�سكان/ �سركة الر�سيد العامة للمقاوالت 
االإن�سائية

متديد اإعالن مناق�سة رقم )2009/82(
تعلـــن �صركة الر�صيد العامة للمقاوالت االإن�صائية اإحدى ت�صكيالت وزارة االأعمار واالإ�صكان الكائنة 
يف النه�صة قرب معار�س ال�صيارات عن متديد موعد غلق املناق�صة املرقمة )2009/82( واخلا�صة 

باأعمال )جتهيز ون�صب م�صاعد كهربائية مل�صروع جامعة الب�صرة( لغاية يوم 2009/12/20.
ALRASHEED.MOCH.GOV.IQ :علما ان موقع ال�صركة على االنرتنت

E-mail: alrasheed company@yahoo.com
WWW.IRAQDIRECTORY.COM :وموقع دليل العراق 

مدير عام �سركة الر�سيد العامة للمقاوالت االن�سائية
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