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جمل�س  يعلن   )2009/2( رقم  للمناق�صة  القانوين  الن�صاب  اكتمال  لعدم  نظرًا 
وبث  ت�صوير  وح��دة  باإن�صاء  واخلا�صة  اإعالنها  اإع���ادة  عن  العراقي  ال��ن��واب 

تلفزيوين متكاملة جلل�صات املجل�س وفق املوا�صفات الفنية املتطورة.
ميكن احل�صول على املوا�صفات الفنية من ق�صم امل�صرتيات يف الدائرة املالية يف 
جمل�س النواب لقاء مبلغ )150,000( مائة وخم�صون األف دينار غري قابل للرد. 
فعلى ال�صركات املتخ�ص�صة وذات اخلربة الراغبة باال�صرتاك يف املناق�صة تقدمي 

عطاءاتهم يف موعد اأق�صاه يوم االأحد امل�صادف 2010/2/14.
امل�صتم�صكات املطلوبة:

1- �صهادة تاأ�صي�س ال�صركة من م�صجل ال�صركات يف وزارة التجارة.
2- تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�صريبة نافذة.

3- تقدمي تاأمينات اأولية بقيمة )1%( من قيمة العطاء على �صكل �صك م�صريف 
م�صدق اأو خطاب �صمان من م�صرف عراقي معتمد.

التي  لل�صركات  )بالن�صبة  العطاء  تقدمي  عند  املناق�صة  �صراء  و�صل  اإرف��اق   -4
ا�صرتت املوا�صفات �صابقا ترفق ن�صخة من الو�صل ال�صابق(.

5- حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �صهرين.
6- يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور الن�صر واالإعالن.

7- تقدمي قائمة باالأعمال املماثلة اإن وجدت.
 املالحظات:

1- تهمل العطاءات الغري م�صتوفية للم�صتم�صكات املطلوبة.
2- الدائرة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

ر  ر مغلق و عر�س فني غري م�صعَّ 3- يقدم عر�صني منف�صلني, عر�س جتاري م�صعَّ
مغلق.

4- الك�صف املوقعي يكون عند �صراء املوا�صفات الفنية.
امل�صرتيات  ق�����ص��م  ه���ات���ف  ع��ل��ى  االت�������ص���ال  ي���رج���ى  امل��ع��ل��وم��ات  م���ن  ل��ل��م��زي��د 

.)07901113340(

40 ب /م/�س ج ن ـ 2009/1
جتهيز منظومة اإطفاء احلرائق باملاء متكاملة ملحطة كهرباء معمل الكوفة اجلديد

�إعــــــــــــــــــالن
ي�صر ال�صركة العامة لل�صمنت اجلنوبية اإحدى ت�صكيالت وزارة ال�صناعة واملعادن اعالن املناق�صة املدرجة يف ادناه فعلى الراغبني باال�صرتاك من ال�صركات واملكاتب التجارية املتخ�ص�صة 
مراجعة الدائرة التجارية يف مقر ال�صركة الكائن يف الكوفة/ حمافظة النجف للح�صول على ن�صخة من املوا�صفات الفنية وال�صروط املطلوبة لقاء مبلغ )100000 دينار( للمناق�صة غري 
قابلة للرد اأو االطالع عليها من خالل موقعنا على االنرتنت وهو   www.southern-cement.com  وموقع الوزارة    www.industry.gov.lq  علمًا اأن اآخر موعد 
لتقدمي العرو�س �صيكون خالل الدوام الر�صمي ليوم االثنني امل�صادف 2010/2/15 لغاية ال�صاعة  الثانية ع�صرة ظهرًا يف مقر ال�صركة ح�صرا ويف حالة م�صادفة يوم الغلق عطلة ر�صمية 
يكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق. وعلى ال�صركة اأو املكتب تقدمي ثالثة ظروف احدها فني والثاين جتاري والثالث يحتوي على م�صتم�صكات ال�صركة املطلوبة واملدرجة يف اأدناه 
وعلى ان يرفق مع العر�س التجاري ح�صرًا التاأمينات االولية البالغة 1% من قيمة العطاء ب�صك م�صدق او خطاب �صمان قابل للتجديد تلقائيا وم�صروط بعدم االطالق اال باإ�صعار من قبل 
�صركتنا وتكون �صادرة من املحافظات )بغداد, بابل, كربالء, النجف, الديوانية, املثنى,ذي قار, الكوت, مي�صان, الب�صرة( ح�صرا وبكتاب ر�صمي �صادر من امل�صرف املخت�س وبتوقيع 
املدير العام او املدير املفو�س او من ينوب عنهما يوؤيد فيه �صحة �صدور اخلطاب وان تكون الظروف مغلقة وخمتومة ويثبت عليها عنوان الظرف)جتاري, فني, م�صتم�صكات ال�صركة( 

مع رقم املناق�صة وتاريخ الغلق وا�صم ال�صركة وا�صم املخول و�صيعترب اأي عطاء غري م�صتوف لل�صروط التالية مهمل ما مل يرفق مبا يلي:�
1� اأن تكون ال�صركة لديها اخلربة واالخت�صا�س ولها �صفقات ح�صلت بها على �صهادة ح�صن التنفيذ مع تقدمي ما يثبت ذلك.

2� اأن يقدم تعريفا بال�صركة مع كتاب تخويل للم�صتلم م�صدق ونافذ لهذا العام.
3� اأن يقدم �صهادة ت�صجيل ال�صركة لدى وزارة التجارة م�صورة نافذة لهذا العام.

4� اأن يقدم كتاب عدم املمانعة من الهيئة العامة لل�صرائب باال�صرتاك باملناق�صات نافذ لهذا العام.
5� اأن يقدم كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�صرائب نافذ لهذا العام.

6� اأن يقدم �صورة من النظام الداخلي لل�صركة واأ�صماء املوؤ�ص�صني لها مع �صورة من عقد التاأ�صي�س.
7� على ممثل ال�صركة العربية او االجنبية ان يقدم اجازة ممار�صة اعمال الوكالة التجارية املن�صو�س عليها يف القانون وتكون م�صدقة من اجلهات املعنية نافذة لهذا العام.

8� يف حالة كون املجهز مكتب جتاري فيتم تقدمي �صورة من هوية االنت�صاب الأحدى الغرف التجارية يف القطر وجمددة لهذا العام.
9� يرفق و�صل �صراء التندر )ن�صخة اأ�صلية(.

10� اأن يتم تثبيت عنوان ال�صركة املتقدمة او املكتب التجاري او خمول ال�صركة العربية او االجنبية داخل العراق وب�صكل دقيق مع ذكر الربيد االلكرتوين وكافة ارقام الهواتف يف العر�س 
الفني وامل�صتم�صكات مع ذكر ا�صماء املخولني بالتوقيع.

11� تقدمي هوية احتاد رجال االعمال العراقية نافذة لهذا العام.
12� تقدمي وثيقة الو�صع املايل لل�صركة املتقدمة)التقرير ال�صنوي لل�صنوات الثالثة االأخرية(.

ويتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اجور ن�صر االإعالن. 
مع التقدير

املناق�صة ) 40 ب/ م/ �س ج ن �1/ 2009 جتهيز منظومة اإطفاء احلرائق باملاء متكاملة ملحطة كهرباء معمل �صمنت الكوفة اجلديد (.

2/T/ZAW/2010

�إعـــــــالن 
تدعو ال�صركة املجهزين من ذوي اخلربة واالخت�صا�س لال�صرتاك يف املناق�صة )2/م/زور /2010(   لتجهيز املواد اعاله مراجعة مقر ال�صركة 

الكائن يف الزعفرانية قرب �صركة ال�صناعات االلكرتونية للح�صول على اوراق املناق�صة لقاء مبلغ قدره )50000( دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات يف �صندوق العطاءات 
يف مقر ال�صركة مبوعد اق�صاه نهاية الدوام الر�صمي ليوم االربعاء امل�صادف 2010/2/10 وعلى ان: 

1-يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة ومثبت عليها ا�صم ال�صركة ورقم املناق�صة وا�صم املادة, االول فني والثاين جتاري والثالث للم�صتم�صكات املطلوبة وت�صمل: 
*�صهادة تاأ�صي�س ال�صركة. 

*تاأمينات اولية بن�صبة 1% ب�صك م�صدق او خطاب �صمان من م�صرف عراقي معتمد اأو كفالة م�صرفية �صامنة اأو �صندات القر�س ال�صادرة عن احلكومة العراقية. 
*براءة الذمة من الهيئة العامة لل�صرائب ل�صنة 2010. 

*و�صل �صراء املناق�صة. 
2-ال�صركة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات. 

3-يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور الن�صر واالعالن )االخري(. 
4-يهمل اأي عطاء غري م�صتوف لل�صروط اعاله. 

كما وتدعو ال�صركة كافة امل�صاركني حل�صور اجراءات فتح العطاءات يف ال�صاعة الثانية ع�صرة من يوم االربعاء امل�صادف 2010/2/10. 
تدعو ال�صركة كافة امل�صاركني حل�صور املوؤمتر املنوي عقده يف مقرها لالجابة على اال�صتف�صارات يف ال�صاعة )العا�صرة( من يوم االربعاء امل�صادف 2010/2/3. 

باالمكان زيارة املواقع التالية لالطالع على تفا�صيل املناق�صات: 
economictender@yahoo.com :موقع وزارة ال�صناعة واملعادن

   web:www.alzawraa electric.:موقع �صركة الزوراء 

Ministry of Industry & Minerals
The state Co. for drug Industry & Medical Appliances

Samarra – Iraq / Commercial Department
No:
Date:

Sub: our Tender 25/T/SDI/2009 Third time Closing date -82010/2/ Medicin raw materials
With pleasure we our company invite all the suppliers who have the specialist and experiences to participate in these tender 
which it's technical specification and condition could be obtained by )unrefundable ID . 50000( from financing department 
of our company in samrra or cas factory in Baghdad al amiria.offer should be submitted at or before the hour 12.00 from 
PM ) Baghdad local time ( in the above mentioned closing dates in )3( closed & sealed envelopes, 1 technical, commercial & 
required documents written on them the company name, the tenders No. and the materials name. The required documents 
are:
1- Certificate of company establishing.
2- A bid bond 1 % of the offer either by approved cheque or aletter of guarantee issued by iraqi bank or loan bonds issued by 
Iraqi government and the guarantee percent to be completed after the tender awarded.
3- A letter of obligation innocency from the state organization of taxes. 4- The receipt form of tender purchasing.
-Our company is not obliged to accept the lowest price or any offers.
-The awarded bidder should pay the announcement fees.
-Any offer is out of the tenders conditions will be neglected.
-Price made the US. Dollar currency and exclusively on the basis of the CIF OR CIP. prices are not subjected to negotiation and 
otherwise the offer will be ignored. For further information , please visit our website .
www.sdisamarra.com
www.industry.gov.iq

Director General

40 B/T/soc-1/ 2009
Supply Eire Fighting system by watey for electric power plant

The southern cement state company is pleased to announce the tender mentioned herewith below, and in that regard if any of the suppliers wishes to participate, 
please do not hesitate to attend to the commercial department at the company main office located in kufa-Iraq, in order to obtain a copy of the tender paper 
which includes the specifications required, the charge for tender paper will be )100000 ID local currency( this amount is un returnable, or they can view the 
tender paper through our website )www.southern-cement.com(, )www.industry.gov.Iq( Note that the closing date is on Monday 15 /2/ 2010 at 12:00 noon, which 
is the latest date to receive any offer, after which no offer would be accepted. Offers should be presented to the company main office exclusively and incase the 
closing date was considered to be a holiday the date will be shifted to the next day. The company or bureau that wishes to participate should present the offer, 
in three different envelopes, the first is the commercial offer, the second is the technical offer, and the third contains the documents required for participation 
which is mentioned below, the bid bond should be enclosed in the commercial offer exclusively, which should be amounted to represent 1% of the total value of 
bid, in the from of a certified check or a bank guarantee that is extendable automatically with a document certifies issuing of the bank guarantee, and solely, and 
should state that the guarantee is valid and not to be released unless the guarantee in no longer required through a notification issued by our company to the 
bank that issued the bond. Moreover the bonds that are accepted should be issued from banks located in )Baghdad, Babil, Karbala, Najaf, Diwanya, Muthana, 
Theqar, Kut, Missan, or Basrah( exclusively and
through a formal channel by a validity letter signed by the bank through the bank manager or the authorized signatory to certify the issuance of such guarantee, 
moreover the envelopes should closed and sealed and bears the address of the company )commercial, technical, and documents( with the number. of tender, and 
the closing date, name of company, and name of authorized person, however offer should include the following, otherwise would be neglected:
1-The company should be experienced and has the specialty required to carryout such jobs, and also a certificate of good performance for executing pervious 
jobs which should be presented.
2- A letter of presentation of the company should be presented.
3-A registration certificate issued by the Ministry of Trade valid for this year with a letter of authorization of the recipient.
4- A letter of tin reluctant issued by the tax department to allow the company to participate in tender valid for this year.
5-A letter of acquittal issued by the tax department valid for this year.
6- A copy of the internal system of the company and name of founders with a copy of foundation contract.
7- The representative of Arabic or foreign company must submit a permit to practice commercial agency according to laws and regulations, and must be 
authentic and certified by the related officials valid for this year.
8- If supplier is a bureau, a copy of membership card to one of the chambers of commerce inside Iraq must be presented which should be valid for this year.
9- Original copy of the tender paper receipt.
10- The technical offer must include the company or bureau address and e-mail and all telephone number and also with documents presented with stating the 
authorized signatory.
11- Iraqi business men identity card valid for this year.
12- The company financial state certificate )annual reports for the last three years(.
Further more it should be noted the whoever is awarded the tender will bear the announcement fees.
The annunciation 40b/T/soc-1/ 2009 Supply Fire Fighting system by water for power Plant at al –kufa(
cement plant
General Director

جمل�س �لنــو�ب �لعر�قــــي
اإعـــــادة اإعـــــالن منــــــاق�ســــــــة

وز�رة �ل�شناعة و�ملعادن  / �شركة �لزور�ء �لعامة 
رقم املناق�سة 2/م/زور /2010

The Ministry of Industry and Minerals AL –  Zawraa General Company
 Per No.: 2 /T/ZAW/2010

Aterials : Switch Cear 33 KV type 8BT2 
Advertisement

AL - Zawraa General Company is inviting the specialized suppliers who have the experience to participate in tender no. )2/T/ZAW/2010( 
to supply a Switch Cear 33 KV type 8BT2 to attend the company location in AL - Zafarranya near the Electronic industries company and 
get the papers of the above mentioned.
Tender details against unreturnable )50000( dinars. The offers would be put in the offers box in the company not later than the end of the 
official time on Wednesday 10 /2 /2010 following these conditions:
1- The offer should be submitted in three stamped envelop .
The name of the company ,tender number and the materials name should be written on these envelops . The first one contains the 
technical offer the second one contains the commercial offer and the third one contains the following identifications:. The company 
foundation certificate .
. Bid bond of 1 % in a certified check , a letter of guarantee from a depended
Iraqi bank , a bank warranty or a loan bonds issued from the Iraqi goverment . A discharge document issued from taxes directorate for 
2010 .
. A receipt of buying the tender.
2- The company is not obliged to accept the lowest offer.
3- The supplier will undertake the advertisements costs ) the last one ( .
4- The uncompleted offer with the above mentioned conditions will be neglected .
5- The details and the general conditions of the above mentioned tender will be on the company
website : WWW.alzawraaelectric.com
economictender@vahoo.com
The company would like to invite all the participants to attend the procedures of the offer opening on Wednesday 10 /2 /2010 at 12 
O'clock.
In addition , they would be invited to attend the conference at the company to answer the questions on Wednesday 3 /2 /2010 at 10 a.m
The General Manager

Switch Cear 33 Kv Type 8BT2 عنوان املناق�صة:

املدير العام 

وز�رة �ل�شناعة و�ملعادن
ال�سركة العامة ل�سناعة الأدوية وامل�ستلزمات الطبية / �سامراء - الق�سم التجاري

العدد:
التاريخ:   /   / 2010 م

تدعو �صركتنا املجهزين من ذوي اخلربة واالخت�صا�س لال�صرتاك يف املناق�صة املبينة يف اأدناه لتجهيز مواد اأولية كيمياوية مراجعة مقر ال�صركة الكائن يف �صامراء او م�صنع بغداد للغازات 
 2009/ T/ٍSDl/35 25000( دينار للمناق�صة( 2009  للمرة الثالثة و/ T / SDl /25 دينار للمناق�صة )الطبية يف العامرية للح�صول على اأوراق املناق�صة لقاء مبلغ قدره )50000

للمرة الثانية غري قابل للرد وتودع العطاءات يف �صندوق العطاءات يف مقر ال�صركة مبوعد اأق�صاه يف ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرًا من يوم الغلق املبني الحقًا وعلى اأن:�
� يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة ومثبت عليها ا�صم ال�صركة ورقم املناق�صة وا�صم املادة, االأول فني والثاين جتاري والثالث للم�صتم�صكات املطلوبة وت�صمل:�

* �صهادة تاأ�صي�س ال�صركة.
* تاأمينات اأولية بن�صبة 1% من قيمة العطاء ب�صك م�صدق اأو خطاب �صمان من م�صرف عراقي معتمد او كفالة م�صرفية �صامنة او �صندات القر�س ال�صادرة عن احلكومة العراقية على ان ت�صتكمل 

باقي ن�صبة ال� 5% عند ر�صو املناق�صة.
*براءة الذمة من الهيئة العامة لل�صرائب ل�صنة 2010.

* و�صل �صراء املناق�صة.
�  ال�صركة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

� يتحمل من تر�صو عليه املناق�صة اأجور الن�صر واالإعالن االأخري.
� يهمل اأي عطاء غري م�صتوف لل�صروط اعاله.

 ) www.samarrasdi.com ( وميكن االطالع على موا�صفات املواد املطلوبة وكذلك ال�صروط العامة للمناق�صة على موقع ال�صركة االلكرتوين �
كما تدعو ال�صركة كافة امل�صاركني حل�صور اجراءات فتح العطاءات يف ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرًا من يوم الغلق لكل مناق�صة.

تدعو ال�صركة كافة امل�صاركني حل�صور املوؤمتر املنوي عقده يف مقرها لالجابة عن اال�صتف�صارات يف ال�صاعة 10 �صباحًا قبل ا�صبوع من تاريخ غلق كل مناق�صة.

ـــــــــــــــــــــــالن �إع

يوم املوؤمتراملواد املطلوبةتاريخ الغلقرقم املناق�صةت
2010/2/1مادة اأولية كيمياويةT / SDl /25 2010/2/8 /2009 للمرة الثالثة1
2010/2/2مواد بحثية وقيا�صيةT / SDl/ 352010/2/9 /2009 للمرة الثانية2

العراق � �صامراء: هاتف مبا�صر: 21829717 . بدالة 829716 021 � �س. ب 13033 بغداد
e-mail:sdi-cd @yahoo.comء/ املدير العام

املدير العام

2/T/ZAW/2010


