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وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية 
املركز ال�طني لل�شحة وال�شالمة املهنية

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

تعلن وزارة العمل وال�س���وؤون االجتماعية/ املركز الوطني لل�سحة وال�سالمة املهنية عن 
وجود مناق�سة م�سروع اإن�ساء بناية ق�سم ال�سحة وال�سالمة املهنية يف الديوانية . فعلى 
ال�سركات احلكومية واالهلية االن�سائية ذات الت�سنيف الدرجة ال�ساد�سة  فما فوق مراجعة 
مق���ر الدائ���رة يف الوزيرية ق���رب اجلامعة امل�ستن�سري���ة للح�سول على وثائ���ق املناق�سة 
لق���اء مبلغ ق���دره )100,000( مائة األف دينار غري قابل للرد. ويق���دم العطاء داخل ظرف 
مغل���ق وخمتوم يت�سمن العر�ض الفني وجداول الكميات امل�سعرة وامل�ستم�سكات وتكون 
اال�سع���ار املقدمة بالدينار العراق���ي رقما وكتابة وبخط وا�سح خ���اٍل من احلك وال�سطب 
وجمي���ع االأوراق تك���ون خمتوم���ة بختم ال�سركة مع بي���ان مدة اإجناز العم���ل ويتم و�سع 
الظرف داخل �سندوق العطاءات يف ديوان الوزارة علما باأن اآخر موعد لقبول العطاءات 
ه���و ال�ساع���ة الثانية ع�سرة ظه���رًا من يوم الثالث���اء امل�س���ادف 22/ 2009/12 و�سيهمل 

العطاء غري امل�ستويف لل�سروط ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور االعالن.
و�سيت���م عق���د موؤمت���ر لالجاب���ة عل���ى ا�ستف�س���ارات امل�سارك���ن ي���وم االأربع���اء امل�س���ادف 
2009/12/16 ويج���ب ح�س���ور ممثلن خمولن اأثن���اء فتح العطاءات علم���ا اأن الدائرة 

غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
امل�ستم�سكات املطلوبة:�

1� هوية ت�سنيف املقاولن من الدرجة ال�ساد�سة فما فوق نافذة املفعول.
2� تق���دم تاأمين���ات اأولية وبن�سبة )1%( من مبلغ العطاء ترفع اإىل )5%( عند االحالة وعلى 
�س���كل خطاب �سم���ان او �سك م�سدق �سادر من م�سرف عراق���ي معتمد معنون اىل املركز 

الوطني لل�سحة وال�سالمة املهنية وال يقبل ال�سك العادي.  
3� تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�سرائب نافذ ل�سنة 2009.

4� و�سل �سراء م�ستندات املناق�سة.
5� �سهادة تاأ�سي�ض ال�سركة واإجازة ممار�سة املهنة.

6� تثبيت عنوان ال�سركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين.
7� قائم���ة باالعمال املماثلة موؤيدة من اجلهة امل�ستفيدة مع ال�سرية الذاتية تت�سمن ا�سماء 

املالك الهند�سي والفني واالداري واالآليات العائدة لل�سركة اأو اأي مواد اأخرى.
8� مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة اأ�سهر.

املدير العام 

جمه�رية العراق/ حمافظة كربالء املقد�شة 
ق�شم العق�د العامة

العدد: 2170  -  التاريخ: 2009/12/9
اإعالن مناق�سة اإن�سائية رقم ) 13(  تنمية / 2009

تعل���ن حمافظة كرب���الء املقد�سة عن اإجراء مناق�س���ة عامة مل�سروع )اإن�س���اء طريق البو عج�ض 
يف ق�س���اء الهندية وبطول )900(م(, وح�سب املوا�سف���ات الفنية والكميات املثبتة يف جدول 
الكمي���ات اخلا�ض بامل�سروع والذي ميكن احل�س���ول عليه من ق�سم العقود العامة يف املحافظة 
مقاب���ل مبلغ ق���دره )50,000 خم�سون األف دين���ار( غري قابل للرد فعل���ى الراغبن من �سركات 
ومقاول���ن ممن درجة ت�سنيفه���م ال تقل عن )اإن�سائية/ تا�سعة( تق���دمي عطاءاتهم اإىل �سكرتري 
جلنة فتح العطاءات يف املحافظة مرفق بها امل�ستم�سكات املطلوبة وم�ستوفية للتعليمات العامة 
املبينة يف ا�ستمارة تقدمي العطاءات املرفقة مع جدول الكميات على اأن يكون العطاء نافذًا ملدة 
ال تق���ل ع���ن )60( يومًا من تاريخ غلق املناق�سة, وان اآخر موعد لتقدمي وت�سليم العطاءات هو 
ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرًا من يوم )االأحد( امل�سادف 2009/12/20, وللمزيد من املعلومات 

.)www.holyKerbala province.com( :زيارة موقعنا على االنرتنت
امل�ستم�سكات املطلوبة: 1. على مقدمي العطاءات تقدمي التاأمينات االأولية وبن�سبة )1%( واحد 
من املائة من مبلغ العطاء على �سكل �سك م�سدق اأو خطاب �سمان نافذ املفعول ملدة ال تقل عن 
)90( يوم���ًا من تاريخ غل���ق املناق�سة معنون اإىل حمافظة كربالء/ احل�سابات/ تنمية االأقاليم 

)وبالعملة املحلية( و�سادر من م�سرف عراقي معتمد.
مالحظة: 1- يتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور االإعالن. 2- اأن مديرية ماء كربالء وق�سم 
العق���ود العامة يف املحافظة م�ستعدان لالإجابة عن اأي ا�ستف�سار اأو مالحظة ملقدمي العطاءات 

خالل اأوقات الدوام الر�سمي ولغاية يوم 2009/12/17.
املهند�س اآمال الدين جميد الهر
حمافظ كربالء املقد�سة

وزارة املالية/ دائرة عقارات الدولة
اعــــــــالن

تعلن وزارة املالية/ دائرة عقارات الدولة عن بيع ال�سيارة املدرجة تفا�سيلها ادناه باملزايدة العلنية لعموم املواطنن وفق قانون بيع وايجار 
ام���وال الدول���ة رقم 32 ل�سن���ة 1986 املعدل وقانون ادارة االموال املحج���وزة رقم 11 ل�سنة 1958 وخالل )15( يوما تب���داأ من اليوم التايل 
لن�سر االعالن فعلى الراغبن بال�سراء مراجعة ق�سم امل�سادرة واملحجوزة/�سعبة املحجوزة يف الدائرة اعاله الواقعة يف �سارع الر�سيد/قرب 
ج�س���ر ال�سن���ك لالطالع على التفا�سيل م�ست�سحبن معهم التاأمينات القانوني���ة البالغة 20% من القيمة املقدرة ب�سك م�سدق مع بطاقة ال�سكن 
والبطاقة التموينية و�ستجرى املزايدة يف ال�ساعة العا�سرة �سباحا يف ديوان هذه الدائرة الكائنة يف �سارع الر�سيد ويتحمل من تر�سو عليه 

املزايدة اجور خدمة بن�سبة 2% من بدل املبيع واذا �سادف يوم املزايدة جمعة او عطلة ر�سمية فتكون املزايدة يف اليوم التايل.
موا�سفات ال�سيارة: مار�سيد�س – E S– �سبح/813 بغداد/خ�سو�سي/ر�سا�سي اللون موديل 1993

                                           القيمة التقديرية )-/13000000( ثالثة ع�سر مليون دينار
عبا�س حممد ح�سني/ املدير العام

وزارة الكهرباء/ املديرية العامة الإنتاج الطاقة 
الكهربائية/ املنطقة ال�شمالية

اإعالن مناق�سة جتهيز )م�سخات AC/DC( رقم NP/35/11 ل�سنة 2009
تدع���و املديري���ة العام���ة الإنت���اج الطاقة الكهربائي���ة املنطق���ة ال�سمالي���ة ذوي االخت�سا�ض من ال�س���ركات واملكات���ب والناقلن ر�سميا 
لال�س���رتاك يف املناق�س���ة )NP/35/11( جتهي���ز )م�سخ���اتAC/DC( ملديري���ة حمط���ة كهرب���اء املو�سل الغازي���ة والتي ميكن 
احل�س���ول على موا�سفاته���ا و�سروطها من الدائرة التجارية يف مقر املديرية �سارع بغداد ق���رب حمطة كهرباء املو�سل الغازية لقاء 
مبلغ قدره )100000( مائة األف دينار غري قابل للرد علما ان اآخر موعد لقبول العطاءات نهاية الدوام الر�سمي ليوم الثالثاء املوافق 

.2010/1/12
املدير العام

�سروط املناق�سة اخلارجية:- ميكن احل�سول عليها من مقر املديرية مع املوا�سفات الفنية املطلوبة.
1. يهم���ل العر����ض يف حالة عدم ا�ستيفائه اأي �سرط من ال�سروط املدونة ادناه. 2. تقدمي تاأمينات اأولية عند اال�سرتاك يف املناق�سة 
او الدعوة بن�سبة 1% من قيمة العطاء, وت�سبح 5% عند التعاقد. 3. تكون التاأمينات على �سكل خطاب �سمان مع مرفقه كتاب ر�سمي 
�س���ادر من احد امل�سارف املعتمدة يف الع���راق بتوقيع املدير العام او املدير املفو�ض يذكر فيه ا�سم ورقم املناق�سة املعنية وتاريخها 
ويوؤي���د في���ه امل�سرف �سحة دور ذلك اخلطاب او ال�سك امل�سدق ال�سادر عن ه���ذه امل�سارف العراقية. )يعنون اىل جهة التعاقد(. 4. 
ان يكون ال�سك او خطاب ال�سمان )نافذ( املقدم با�سم ال�سركة التي ا�سرتكت باملناق�سة او با�سم املدير املفو�ض لل�سركة وان ال يكون 
م�سروط���ا وان يدف���ع حن الطلب. 5. ا�ستقطاع ن�سبة 3% الأغرا�ض �سريب���ة الدخل وال يتم اإعادتها اال بعد تقدمي ما يوؤيد براءة ذمته 
بكتاب نافذ من الهيئة العامة لل�سرائب. 6. ان يغطي خطاب ال�سمان فرتتي التجهيز وال�سمان. 7. الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ 
العطاءات. 8. يهمل اأي عطاء غري معزز ب�سك م�سدق. 9. على ال�سركة او املكتب املعني تقدمي براءة ذمة من دائرة ال�سريبة )نافذ( 
مع م�ستندات املناق�سة اعاله. 10. ان يحمل �سهادة تاأ�سي�ض �سركة م�سدقة ونافذة. 11. ان يحمل هوية غرفة جتارة نافذة وم�سدقة 
ل�سن���ة 2009 بالن�سبة ملكاتب التج���ارة وتقدمي هوية ت�سنيف ال�سركات واملقاولن العراقي���ن )بال�ستيكية(. 12. يتحمل من تر�سو 

عليه املناق�سة اأجور االإعالن.

وزارة امل�ارد املائية/ �شركة العراق العامة 
لتنفيذ م�شاريع الري - الق�شم القان�ين

بغداد/ ال�ساحلية/ قرب ج�سر االأحرار - بدالة 5381707
http://www.mowr.gov.iq  -  Email:igcirp@yahoo.com 

م/ اإعالن مناق�سة رقم )21( ل�سنة 2009
تعل���ن �سركتنا عن وج���ود مناق�سة تنفيذ اأعمال حفريات عمود امل�سب الع���ام يف حمافظة الديوانية وبكمية )300000(
م3 ثالثمائ���ة األ���ف مرت مكعب وفقًا ل�س���روط املناق�سة وجدول الكميات واالأ�سعار التي ميك���ن احل�سول عليها من الق�سم 
القان���وين مبق���ر ال�سركة يف ال�ساحلية قرب ج�سر االأحرار لقاء مبلغ قدره )50000( دينار خم�سون األف دينار غري قابل 
للرد فعلى املقاولن من حملة هوية ت�سنيف املقاولن الدرجة التا�سعة اإن�سائية ال�سادرة عن وزارة التخطيط والتعاون 
االإمنائ���ي الراغب���ن باال�س���رتاك يف املناق�س���ة تق���دمي عطاءاتهم مبلف���ن مغلقن وخمتوم���ن يت�سم���ن االأول التاأمينات 
القانوني���ة البالغ���ة )1%( واحد يف املئة من مبلغ العطاء ب�سك م�سدق اأو خطاب �سمان قابل للتجديد او �سندات القر�ض 
ال�س���ادرة م���ن احلكومة العراقية او كفالة م�سرفية و�سي�ستبعد اأي عطاء ال تك���ون تاأميناته االأولية االأ�سولية نافذة ملدة 
ثالثة اأ�سهر من تاريخ غلق املناق�سة مع كافة امل�ستم�سكات املطلوبة فيما ي�سمل املغلف الثاين �سروط املناق�سة مع جدول 
الكمي���ات واالأ�سعار على اأن تك���ون جميع الن�سخ موقعة وخمتومة وتودع العطاءات ب�سن���دوق العطاءات مبقر ال�سركة 
يف ال�ساحلي���ة مبوع���د اق�س���اه ال�ساعة الثاني���ة ع�سرة من ظهر يوم اخلمي����ض املواف���ق 2009/12/24 حيث �سيتم فتح 
العر����ض التج���اري اواًل للتاأكد من ا�ستيف���اء ال�سروط ثم يفتح العر�ض الثاين واأن اأ�سع���ار العطاءات تعترب نهائية وغري 
قابلة للتفاو�ض بعد الفتح مع وجوب بقاء العطاءات نافذة ملدة ثالثة اأ�سهر من تاريخ غلق املناق�سة علمًا اأن ال�سركة غري 

ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور ن�سر االإعالن.
ارقام هواتف ال�سكاوى والطوارئ للوزارة:

1� مكتب املفت�ض العام/7723447    -   2� مركز االعالم والعالقات/7720149
املدير العام 
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