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تعلن وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية / دائرة العمل والتدريب املهني عن وجود مناق�صة 
ان�صاء �صياج مركز التدريب املهني العراقي الكوري ، فعلى ال�صركات احلكومية واالأهلية 
االإن�صائية ذات الت�صنيف الدرجة العا�صرة فما فوق مراجعة  مقر الدائرة يف الوزيرية قرب 
اجلامعة امل�صتن�صرية للح�صول على وثائق املناق�صة لقاء مبلغ قدره )50،000(  خم�صون 

الف دينار غري قابل للرد . 
ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق خمتوم يت�صمن العر�ض الفني وجداول الكميات  امل�صعرة 
وامل�صتم�صكات وتكون اال�صعار املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وبخط وا�صح خاٍل 
من احلك وال�صطب وجميع االوراق تكون خمتومة بختم ال�صركة مع بيان مدة اجناز العمل 
ويتم و�صع الظرف داخل �صندوق العطاءات يف ديوان الوزارة علما بان اآخر موعد لقبول 
العطاءات هو ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من يوم االثنني امل�صادف 2010/2/1  و�صيهمل 
العطاء غري امل�صتويف لل�صروط ويتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اجور االعالن و�صيتم عقد 
امل�صادف 2010/1/25 ويجب  االثنني  يوم  امل�صاركني  ا�صتف�صارات  على  لالإجابة  موؤمتر 

ح�صور خمولني اثناء فتح العطاءات علما ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات . 

امل�ستم�سكات املطلوبة 
1. هوية ت�صنيف املقاولني من الدرجة العا�صرة فما فوق نافذة املفعول . 

االإحالة وعلى  العطاء ترفع اىل )5%( عند  اولية بن�صبة )1%( من مبلغ  تاأمينات  2. تقدم 
دائرة  اىل  معنون  معتمد  عراقي  م�صرف  من  �صادر  م�صدق  �صك  اأو  �صمان  خطاب  �صكل 

العمل والتدريب املهني وال يقبل ال�صك العادي . 
3. تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�صرائب نافذة ل�صنة 2009 . 

4. و�صل �صراء م�صتندات املناق�صة . 
5. �صهادة تاأ�صي�ض ال�صركة واجازة ممار�صة املهنة . 

6. تثبيت عنوان ال�صركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين . 
7. قائمة باالأعمال املماثلة موؤيدة من اجلهة امل�صتفيدة مع ال�صرية الذاتية تت�صمن ا�صماء 

املالك الهند�صي والفني واالإداري واالآليات العائدة لل�صركة او اي مواد اخرى. 
8. مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة ا�صهر . 

املدير العام

وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية  / دائرة العمل والتدريب املهني 
اعالن مناق�سة رقم ) ( ل�سنة 2009 

  اإن�ساء �سياج مركز التدريب املهني العراقي – الكوري

اإعالن للمرة االوىل 
اإعالن مناق�شات 

م/ مناق�سة قلع وحتميل ونقل وتفريغ مادة حجر الكل�س من 
مقلع عميد اىل معمل �سمنت ال�سماوة وبكمية )80.000( طن 

ثمانون الف طن. 
يعلن معمل �صمنت ال�صماوة احد املعامل التابعة لل�صركة العامة لل�صمنت اجلنوبية احدى ت�صكيالت وزارة ال�صناعة واملعادن 
يف  الكائن  التجارية  ق�صم  املعمل/  مقر  اىل  احل�صور  املناق�صة  يف  باال�صرتاك  الراغبني  فعلى   ، اعاله  املناق�صة  اج��راء  عن 
حمافظة املثنى لغر�ض احل�صول على كتاب تقدمي ون�صخة من ال�صروط الفنية والقانونية لقاء مبلغ قدره )100.000( مئة 
الف دينار لكل مناق�صة غري قابل للرد. وتقدمي عطاءاتهم يف غالفني احدهما جتاري )ال�صعر( واالخر فني مت�صمنًا التاأمينات 
االولية البالغة )1%( من قيمة العطاء مبوجب �صك م�صدق او خطاب �صمان علما ان اخر موعد لتقدمي العطاءات �صيكون خالل 
الدوام الر�صمي ليوم االربعاء امل�صادف 2010/1/27 ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا ، على ان يكون تقدمي العطاءات يف املعمل 

ح�صرًا، ويتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اجور االعالن.. مع التقدير. 
امل�صتم�صكات املطلوبة: 

1-هوية غرفة التجارة او احتاد رجال االعمال العراقيني )الهوية البال�صتيكية( وهوية احتاد الناقلني جمددة لهذا العام.
2- كتاب انت�صاب لدى احد فروع الهيئة العامة لل�صرائب نافذة. 

3- �صك م�صدق او خطاب �صمان باملبلغ اعاله. 
مالحظة: 

- يهمل اأي عطاء غري م�صتوف لل�صروط املطلوبة. 
- يهمل اأي حتفظ ان وجد. 

- املعمل غري ملزم بقبول اوطاأ العطاءات. 
- يكون التقدمي للمناق�صة بالدينار العراقي ح�صرًا. 

- تكون اال�صعار نهائية وغري قابلة للتفاو�ض. 
-يف حالة كون يوم الغلق عطلة ر�صمية فيكون ا�صتالم العرو�ض يف اليوم الذي يليه.   

املدير العام

مزايدة  وجود  عن  دجلة  نهر  على  الواقع  امل�صبح  يف  ال�صيادلة  نادي  يعلن 
لديه  من  فعلى  للنادي  واملنا�صبات  االعرا�ض  وقاعات  مطعم  لتاأجري  علنية 
لقاء  املزايدة  للح�صول على �صروط  النادي  اإدارة  اخلربة والرغبة مراجعة 
مبلغ )50000( دينار )خم�صون األف دينار( غري قابل للرد واإن قرار النادي 
لقبول  موعد  اآخر  واأن  االعرتا�ض  او  الطعن  يقبل  ال  املتقدمني  اأحد  بقبول 

العرو�ض هو يوم االحد املوافق 2010/1/31
للمعلومات

االت�صال بالهواتف اأدناه
7901465167
7902716808

الهيئة الدارية للنادي  

فقدان 

مناق�سة رقم: 1 /م/ و �س ن /2010
تاريخ الغلق: 2010/2/3

اإعـــــــــالن 
)جتهيز م�اد ت�شغيلية لق�شم اجل�اريب(

مناق�صة  اإعالن  ال�صناعة واملعادن عن  ت�صكيالت وزارة  اإحدى  الن�صيجية  لل�صناعات  العامة  �صركة وا�صط  تعلن 
)جتهيز مواد ت�صغيلية لق�صم اجلواريب( وح�صب املوا�صفات الفنية، فعلى الراغبني باال�صرتاك باملناق�صة مراجعة 
مقر ال�صركة يف حمافظة وا�صط / الكوت الق�صم التجاري لغر�ض احل�صول على ال�صروط واملوا�صفات املطلوبة 
لقاء مبلغ قدره )50000( دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات يف �صندوق العطاءات يف مقر ال�صركة يف موعد 
اأق�صاه نهاية الدوام الر�صمي ليوم الغلق 2010/2/3 وعلى ان يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة مثبت عليها 

ا�صم ال�صركة ورقم املناق�صة وا�صم املادة: االأول فني والثاين جتاري والثالث للم�صتم�صكات املطلوبة وت�صمل:
1� �صهادة تاأ�صي�ض ال�صركة.

اأولية )1%( ب�صك م�صدق او خطاب �صمان من م�صرف عراقي معتمد او كفالة م�صرفية �صامنة او  تاأمينات   �2
�صندات القر�ض ال�صادرة عن احلكومة العراقية على ان ت�صتكمل باقي ن�صبة ال� 5% عند ر�صو املناق�صة.

3� براءة الذمة من الهيئة العامة لل�صرائب.
4� و�صل �صراء املناق�صة.

ميكن االطالع على موا�صفات املادة املطلوبة وكذلك ال�صروط العامة للمناق�صة على املوقع االلكرتوين ل�صركتنا 
 www.industry.gov.lq االلكرتوين   الوزارة  وموقع   www.wsctiiraq.com

علما ان ال�صركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات ومن تر�صو عليه املناق�صة يتحمل اأجور ن�صر االإعالن ويهمل 
اأي عطاء غري م�صتوف لل�صروط اأعاله كما تدعو ال�صركة كافة امل�صاركني بح�صور اإجراءات فتح العطاءات يف يوم 

اخلمي�ض املوافق 2010/2/4. 
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

WASSIT STATE COMPANY FOR TEXTILE INDU -
TRIES KUT--IRAQ REF. TENDER NO: 1/W.T.I/2010 

CLOSING DATE: 3/2 /2010
ADVERTISMENT )Purchasing of operation mat -

rial to Knitting socks department(
Wassit sate Co. for textile industries، one of the esta -
lishment ministry of industry and minerals announces 
to need for: )Purchasing of operation material to Kni -
ting socks department( Stated، who wish to participate 
review of the commercial Department of the company 
located in the province of wassit /Kut For obtaining on 
the specification s and conditions against the Amount of 
)50000( I.D is non-refundabIe.
Amount of Note that the date of closing of tender is on 
3/2/2010 and win tender has with wags of publishing 
and advertising the company also invites all partic -
pants to attend the bid opening procedures 4/2/2010.

Chairman of the Board of Directors

ف���ق���دت امل����دع����وة ه���دي���ل ����ص���الح ك��م��ال 
مت  اذا  ال���رج���اء    2010/1/2 ب��ت��اري��خ 
التايل  الرقم  على  االت�صال  عليها  العثور 
مالية  م��ك��اف��اأة  وه��ن��اك   07906688672

قدرها 10 ماليني دينار 
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