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ميكن احل�شول على املوا�شفات الفنية عنها من ق�شم امل�شرتيات يف الدائرة 
املالية يف جمل�س النواب لقاء مبلغ قدره )50,000( خم�شون األف دينار غري 
الراغبة باال�شرتاك  املتخ�ش�شة وذات اخلربة  ال�شركات  . فعلى  للرد  قابل 
يف املناق�شة تقدمي عطاءاتهم يف موعد اأق�شاه نهاية الدوام الر�شمي ليوم 

االأربعاء امل�شادف  2/10 /2010.
امل�شتم�شكات املطلوبة:

1-  �شهادة تاأ�شي�س ال�شركة من م�شجل ال�شركات يف وزارة التجارة .
2-  تقدمي براءة ذمة من دائرة ال�شريبة نافذة.

�شك  �شكل  على  العطاء  قيمة  من   )%1( بقيمة  اأولية  تاأمينات  تقدمي    -3
م�شريف م�شدق اأو خطاب �شمان من م�شرف عراقي معتمد.

4-  اإرفاق و�شل �شراء املناق�شة عند تقدمي العطاء.

5-  حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �شهرين.
6-  يتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اأجور الن�شر واالإعالن.

7-  تقدمي قائمة باالأعمال املماثلة اإن وجدت.

 املالحظات:
1-  تهمل العطاءات غري امل�شتوفية للم�شتم�شكات املطلوبة.

2-  الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.
ر مغلق و عر�س فني غري  3-  يقدم عر�شان منف�شالن, عر�س جتاري م�شعَّ

ر مغلق. م�شعَّ
امل�شرتيات  ق�شم  ه��ات��ف  ع��ل��ى  االت�����ش��ال  ي��رج��ى  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  للمزيد 

.)07901113340(

مـــجـــلــــ�س الـــنــــواب الـــعــــراقـــــي
)اإعـــالن منــاقـــ�ســــة رقــــم )2010/1( تــــنــظـــيــــف بنايــــة الـمـــجـــلــــ�س(

يعلن جمل�س النواب العراقي عن مناق�سة لتنظيف بنايته ب�سورة يومية

وزارة ال�سناعة واملعادن 
ال�صركة العامة للحديد وال�صلب

م/ اإعادة اعالن مناق�سة حملية للمرة الأوىل
16/م/ح د �س/2009 )ا�سالح انبوب نقل املاء اخلام اإىل ال�سركة(

تدعو ال�شركة العامة للحديد وال�شلب اإحدى �شركات وزارة ال�شناعة واملعادن كافة ال�شركات واملكاتب املتخ�ش�شة 
لال�شرتاك يف املناق�شة اعاله وللح�شول على ال�شروط والتفا�شيل العامة مراجعة مقر ال�شركة يف خور الزبري او 
مكت���ب ال�شرك���ة يف بغداد مقابل دفع مبلغ قدره )50000( فقط خم�شون األف دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات 
يف مق���ر ال�شرك���ة ح�شرا مبوعد اق�شاه نهاي���ة الدوام الر�شمي من ي���وم االثنني امل�ش���ادف )2010/2/8( وبثالثة 
ظ���روف خمتومة االأول فني والثاين جتاري والثالث للم�شتم�شكات املطلوبة التي ت�شمل )هوية ت�شنيف املقاولني 
جمددة + براءة ذمة من الهيئة العامة لل�شرائب نافذة لعام 2010 + و�شل �شراء املناق�شة + تاأمينات اولية البالغة 
1% م���ن قيمة العط���اء( على �شكل �شك م�شدق او خطاب �شمان الأمر ال�شرك���ة و�شيتم اهمال اأي عطاء غري م�شتوف 
لل�ش���روط اعاله وال�شركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العط���اءات ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور ن�شر االعالن 
 )www.steel-lraq.com ( وباالم���كان االط���الع على تفا�شي���ل املناق�شة على موق���ع ال�شرك���ة االلك���رتوين
وتدع���و ال�شركة كاف���ة امل�شاركني حل�شور املوؤمتر املنوي عق���ده قبل )7( اأيام من موعد الغل���ق املحدد لالجابة على 
اال�شتف�ش���ارات مع اإمكاني���ة ح�شور مقدمي العطاءات الجتم���اع جلنة فتح العطاءات يف ي���وم فتح العطاءات ويف 

حالة م�شادفة يوم الغلق عطلة ر�شمية يوؤجل الغلق اىل اليوم الذي يليه مع التقدير
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وزارة ال�سناعة واملعادن

ال�صركة العامة لل�صناعات الن�صيجية
)�س . ب 2( حلة � عراق 

E-Mail:nasseghilla@yahoo.com - www.nasseghilla.com

اإعالن مناق�سة رقم: 25/ م/ �س ن ح ـ 4 /2009
تاريخ الغلق: 2010/2/9

تعل���ن ال�شرك���ة العام���ة لل�شناعات الن�شيجي���ة يف احللة/ اأح���د ت�شكي���الت وزارة ال�شناعة 
واملع���ادن عن حاجتها اإىل تاأمني :� 600000 مرت قما�س تراك�شود/ ملعمل االلب�شة الرجالية 
يف النج���ف وح�شب املوا�شفات وال�ش���روط التي ميكن احل�شول عليها من الق�شم التجاري 
يف مقر ال�شركة الكائن يف احللة او من مكتب ال�شركة يف بغداد/ �شارع ال�شعدون لقاء مبلغ 
ق���دره )25000( خم�ش���ة وع�شرون األف دينار فقط غري قابل لل���رد على ان ترفق مع العطاء 
تاأمين���ات اولية بن�شبة 1% من قيمة العط���اء ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور الن�شر 
واالع���الن. ميكن االطالع على موا�شف���ات املادة املطلوبة وكذلك ال�شروط العامة للمناق�شة 

على:�
 www.nasseghilla.com  موق�������ع ال�شرك�����ة االلكرتون���������ي

ال���وزارة االلك���رتوين   E-Mail:nasseghilla@yahoo.com        او موق���ع  و 
E-Mail:economic_tenders@yahoo.  و   www.industty.gov.iq

التقدير  مع   .webmaster@nmc.gov.iq االلكرتوين   املوقع  على  اأو    com
املدير العام رئي�س جمل�س الدارة
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ف�����ق�����دت م��ن��ي 
ال���������ه���������وي���������ة 
ال�������ش���ادرة من 
����ش���رك���ة اآ���ش��ي��ا 
����ش���ي���ل ب��ا���ش��م 
)���ش��ع��د ال��دي��ن 
يرجى  ���ش��ي��اء( 
ممن يعرث عليها 
اإىل  ت�شليمها 
االإ�شدار.  جهة 

مع التقدير.


