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Advertistements

تعلن وزارة العمل وال�ص�ؤون االجتماعية / دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة عن 
وج�د مناق�صة اعمال تكميلية ملجمع الرعاية االجتماعية يف مي�صان ، فعلى ال�صركات 
احلك�مية واالهلية االن�صائية ذات الت�صنيف الدرجة العا�صرة فما ف�ق مراجعة مقر 
املناق�صة  وثائق  على  للح�ص�ل  امل�صتن�صرية  اجلامعة  ق��رب  ال�زيرية  يف  ال��دائ��رة 
للرد ، ويقدم العطاء داخل  لقاء مبلغ قدره )50000 ( خم�ص�ن الف دينار غري قابل 
ظرف مغلق خمت�م يت�صمن العر�ض الفني وجداول الكميات امل�صعرة وامل�صتم�صكات 
وتك�ن اال�صعار املقدمة بالدينار العراقي رقما وكتابة وبخط وا�صح خال من احلك 
العمل  اجناز  مدة  بيان  مع  ال�صركة  بختم  خمت�مة  تك�ن  االوراق  وجميع  وال�صطب 
ويتم و�صع الظرف داخل �صندوق العطاءات يف دي�ان ال�زارة علما بان اخر م�عد 
لقب�ل العطاءات ه� ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا من ي�م االربعاء امل�صادف 27 /1 / 
املناق�صة  عليه  تر�ص�  من  لل�صروط ويتحمل  امل�صت�يف  العطاء غري  2010  و�صيهمل 
امل�صاركني ي�م االثنني  ا�صتف�صارات  االإعالن، و�صيتم عقد م�ؤمتر لالجابة على  اج�ر 
امل�صادف 25 /1 /2010  ويجب ح�ص�ر ممثلني خم�لني اثناء فتح العطاءات علمًا ان 

الدائرة غري ملزمة بقب�ل اأوطاأ العطاءات.

امل�ستم�سكات املطلوبة:
1� ه�ية ت�صنيف املقاولني من الدرجة العا�صرة فما ف�ق نافذة املفع�ل .

2� تقدم تاأمينات اولية بن�صبة ) 1% (  من مبلغ العطاء ترفع اىل ) 5% ( عند االحالة 
وعلى �صكل خطاب �صمان او �صك م�صدق �صادر من م�صرف عراقي معتمد معن�ن اىل 

دائرة رعاية ذوي االحتياجات اخلا�صة واليقبل 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 عن�ان ال�صركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين .
7� قائمة باالعمال املماثلة م�ؤيدة من اجلهة امل�صتفيدة مع ال�صرية الذاتية تت�صمن ا�صماء 

املالك الهند�صي والفني واالداري واالليات العائدة لل�صركة او اي م�اد اخرى .
8� مدة نفاذ العطاء التقل عن ثالثة ا�صهر .
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