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تعل���ن وز�رة �لعم���ل و�ل�ص����ؤون �الجتماعية/ د�ئ���رة �إ�صالح 
�الأح���د�ث عن وج����د مناق�صة م�ص���روع د�ر �إ�صالح �الأحد�ث 
يف 9 ني�صان  . فعلى �ل�صركات �حلك�مية و�الهلية �الن�صائية 
�ملتخ�ص�ص���ة يف هذ� �ملج���ال ذ�ت  �لت�صني���ف �لدرجة �لثالثة 
فم���ا ف����ق مر�جعة مقر �لد�ئ���رة يف �ل�زيرية ق���رب �جلامعة 
�مل�صتن�صرية للح�ص�ل عل���ى وثائق �ملناق�صة لقاء مبلغ قدره 
)250,000( مائت���ان وخم�ص����ن �أل���ف دينار غ���ر قابل للرد. 
ويق���دم �لعطاء د�خل ظرف مغلق وخمت����م يت�صمن �لعر�ض 
�لفن���ي وج���د�ول �لكمي���ات �مل�صع���رة و�مل�صتم�ص���كات وتك�ن 
�ال�صعار �ملقدمة بالدينار �لعر�قي رقما وكتابة وبخط و��صح 
خاٍل م���ن �حل���ك و�ل�صطب وجمي���ع �الأور�ق تك����ن خمت�مة 
بخت���م �ل�صركة مع بيان مدة �إجناز �لعمل ويتم و�صع �لظرف 
د�خ���ل �صن���دوق �لعطاء�ت يف دي��ن �ل����ز�رة علما باأن �آخر 
م�عد لقب����ل �لعطاء�ت ه� �ل�صاعة �لثاني���ة ع�صرة ظهرً� من 
ي����م �خلمي����ض �مل�ص���ادف 24/ 2009/12 و�صيهمل �لعطاء 
غ���ر �مل�صت�يف لل�ص���روط ويتحمل من تر�ص���� عليه �ملناق�صة 

�أج�ر �العالن.
و�صيت���م عقد م�ؤمتر لالجابة على ��صتف�صار�ت �مل�صاركني ي�م 
�خلمي����ض �مل�ص���ادف 2009/12/17 ويجب ح�ص�ر ممثلني 

خم�ل���ني �أثناء فت���ح �لعطاء�ت علم���ا �أن �لد�ئ���رة غر ملزمة 
بقب�ل �أوطاأ �لعطاء�ت.
�مل�صتم�صكات �ملطل�بة:�

1� ه�ي���ة ت�صنيف �ملقاولني من �لدرجة �لثالثة فما ف�ق نافذة 
�ملفع�ل.

2� تق���دم تاأمينات �أولية وبن�صب���ة )1%( من مبلغ �لعطاء ترفع 
�إىل )5%( عن���د �الحال���ة وعل���ى �ص���كل خطاب �صم���ان �و �صك 
م�ص���دق �صادر م���ن م�صرف عر�قي معتمد معن����ن �ىل د�ئرة 

�إ�صالح �الأحد�ث وال يقبل �ل�صك �لعادي.  
3� تق���دم بر�ءة ذمة م���ن �لهيئ���ة �لعامة لل�صر�ئ���ب نافذ ل�صنة 

.2009
4� و�صل �صر�ء م�صتند�ت �ملناق�صة.

5� �صهادة تاأ�صي�ض �ل�صركة و�إجازة ممار�صة �ملهنة.
6� تثبيت عن��ن �ل�صركة ورقم �لهاتف و�لربيد �اللكرتوين.

7� قائم���ة باالعم���ال �ملماثلة م�ؤي���دة من �جله���ة �مل�صتفيدة مع 
�ل�ص���رة �لذ�تي���ة تت�صم���ن ��صم���اء �مل���الك �لهند�ص���ي و�لفني 

و�الد�ري و�الآليات �لعائدة لل�صركة �أو �أي م��د �أخرى.
8� مدة نفاذ �لعطاء ال تقل عن ثالثة �أ�صهر.

املدير العام 

وزارة العمل وال�ص�ؤون الجتماعية/ دائرة اإ�صالح الأحداث
اعالن مناق�سة رقم )    ( ل�سنة 2009  -  م�سروع دار اإ�سالح االأحداث فـي 9 ني�سان

تب�يب ��صم �ملناق�صة رقم �ملناق�صة 
عدد مر�ت درجة ت�صنيف �ملقاولني م�قع �لعمل �لتخ�صي�صات 

�العالن 
مبلغ �لتاأمينات 

�الولية 
مدة نفاذية �لعطاء 
وخطاب �ل�صمان 

�صعر وثائق �ملناق�صة 
تاريخ �لغلق بالدينار �لعر�قي 

2009/20
جتهيز ومتديد �نابيب دكتايل للماء �ل�صايف 

للربط بني �نابيب منطقة R1 و�نابيب منطقة 
�لطبي.  �لقطن  معمل  تقاطع  �صمن   R5

�خلطة �ال�صتثمارية  
لعام /2009 

�صمن منطقة 
90 ي�مًا للعطاء و120 1% من قيمة �لعطاء للمرة �الوىل عا�صرة/�ن�صائية �ل�زيرية 

ي�مًا خلطاب �ل�صمان 
50.000 خم�ص�ن �لف 

2009/12/30 دينار 

مناق�صة �مالء �ال�صط��نات بغاز �لكل�ر 2009/21
مل�صاريع د�ئرة ماء بغد�د

�صمن تخ�صي�صات 
�مل��زنة �لت�صغيلية 

لعام 2009

خمازن د�ئرة ماء 
بغد�د

ه�ية غرفة جتارة بغد�د 
�و �ملحافظات /�صنف 
ممتاز نافذة وجمددة

90 ي�مًا للعطاء و120 1%من قيمة �لعطاءللمرة �الوىل 
2009/12/30 100.00مئة �لف ديناري�مًا خلطاب �ل�صمان 

امــــانـــــة بـــغـــــداد/ دائـــــرة مـــــاء بـــغــــــداد
اعـــــالن رقـــــــم   2009/16

تعل���ن �مان���ة بغد�د ع���ن تنفيذ �عم���ال �ملناق�صتني �ملذك�رة �دن���اه حل�صاب د�ئ���رة ماء بغد�د 
وف���ق �ل�ص���روط �لفنية و�لقان�نية �لت���ي ميكن �حل�ص�ل عليها من د�ئرة م���اء بغد�د/ �صعبة 
�ملناق�ص���ات /�لطاب���ق �ل�صاد�ض �لكائن يف �صاحة �خلالين لقاء �ملبل���غ �مل�ؤ�صر �ز�ء �ملناق�صة 
وغ���ر �لقابل للرد, فعل���ى �لر�غبني باال�صرت�ك يف �ملناق�صة تق���دمي عطاء�تهم على �ن ترفق 
مع كل عطاء تاأمينات �ولية بالن�صبة �ملذك�رة �ز�ء �ملناق�صة ب�صك م�صدق �أو خطاب �صمان 
�ص���ادر من �ح���د �مل�صارف �ملعتم���دة يف �لع���ر�ق وبالدينار �لعر�ق���ي الأمر د�ئرة م���اء بغد�د 
وتقدمي �لعط���اء�ت بثالث مظاريف جتاري وفني ومظ���روف للم�صتم�صكات وت��صع د�خل 

مغلف م�حد خمت�م ومكت�ب عليه ��صم ورقم �ملناق�صة ب�صكل و��صح. 
علم���ا �ن �مل�صتم�ص���كات �ملطل�ب���ة هي )�لتاأمين���ات �الولية. ه�ي���ة ت�صني���ف �ملقاولني نافذة 
وجم���ددة وكذلك تعديل ر�أ�ض مال �ل�صركة وفقا للتعليمات رقم 1 ل�صنة /2008 �ل�صادرة من 
وز�رة �لتخطي���ط و�لتعاون �المنائي , و�صل �ل�صر�ء بر�ءة ذمة من �لهيئة �لعامة لل�صر�ئب 
ناف���ذ لغاية 2009/12/31 �العم���ال �ملماثلة م�ؤيدة من �جلهات �لتي نف���ذ �لعمل ل�صاحلها, 
ومنه���اج �لعم���ل و�لكفاءة �ملالية لل�صرك���ة ومعل�مات عن ن�صاط �ل�صرك���ة وتقدمي �ملعل�مات 

�ملالية �مل�صادق عليها لل�صن��ت �لثالث �ل�صابقة ل�صنة تقدمي �لعطاء( و�صيهمل �أي عطاء غر 
م�صت����ف لل�ص���روط �عاله وكذلك �صيهمل عطاء �ل�صركة �لت���ي لديها ثالثة �عمال �و �كرث ومل 
تنج���ز حل���د �الن و�ن �لد�ئرة غر ملزمة بقب�ل �وطاأ �لعط���اء�ت و�صيتحمل من تر�ص� عليه 
�ملناق�صة �ج�ر ن�صر �العالن ويك�ن م�عد �نعقاد �مل�ؤمتر �خلا�ض باالجابة على ��صتف�صار�ت 
�لر�غب���ني بامل�صاركة ه� �ل�صاعة �لعا�ص���رة �صباحًا من ي�م �الربعاء �مل��فق 2009/12/23 
يف مق���ر بناية د�ئرة ماء بغد�د , و�ن �خر م�عد لتقدمي �لعطاء�ت ه� نهاية �لدو�م �لر�صمي 
للي����م �مل�ؤ�صر �ز�ء �ملناق�صة وميكن ملمثل���ي مقدمي �لعطاء�ت �حل�ص�ر عند فتح �لعطاء�ت 
يف بد�ي���ة �لدو�م �لر�صمي للي�م �لذي يلي ي�م تاريخ غل���ق �ملناق�صة والأي ��صتف�صار�ت �و 

معل�مات تتم �ملر��صلة على �لربيد �اللكرتوين لد�ئرتنا: 
 Email baghdadwater@bm.gov.iq

عبد �حل�صني مهدي رحمه
�ملدير �لعام


