
العدد)1714( ال�شنة ال�شابعة - الثالثاء )2( �شبـاط  2010 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com9 اعــــالنـــات
Advertisements

تعلن مديرية البلديات العامة/ اإحدى ت�سكيالت وزارة البلديات واال�سغال العامة عن اعادة اعالن املناق�سة )اخلا�سة مب�سروع اإن�ساء تقاطعي جم�سر �سيف �سعد وامللعب يف مدينة 
كربالء املقد�سة بطريقة ت�سليم مفتاح باليد( املدرج تخ�سي�سه �سمن خطة املوازنة اال�ستثمارية لعام 2009 و�سمن التبويب /املادة 3/ النوع2/ تف�سيل النوع 6/ ت�سل�سل 5 ، فعلى 
ال�سركات واملقاولني ذوي اخلربة واالخت�سا�ص يف جمال التقاطعات املج�سرة الراغبني بامل�ساركة يف هذه املناق�سة، تقدمي التاأمينات االولية على �سكل خطاب �سمان او �سك م�سدق 
�سادر من احد امل�سارف العراقية املعتمدة بن�سبة )1%( واحد من املئة، من مبلغ العطاء با�سم امل�سارك والأمر وزارة البلديات واال�سغال العامة/ مديرية البلديات العامة نافذًا ملدة 
)120( مئة وع�سرين يومًا من تاريخ غلق املناق�سة ترفق مع العطاء )وتعفى ال�سركات العامة للدولة والقطاع العام من تقدمي التاأمينات املذكورة( وتقدمي العطاءات يف ظروف 
مغلقة مثبت عليها ا�سم وعنوان وتوقيع وختم مقدم العطاء وا�سم ورقم املناق�سة وتاريخ تقدمي العطاء اىل ال�سندوق املخ�س�ص لذلك يف مديرية البلديات العامة وفقًا لل�سروط 
القانونية واملوا�سفات الفنية والتعليمات املرافقة مع العطاء والتي ميكن احل�سول عليها من مقر املديرية يف املن�سور /تقاطع الرواد/ الطابق االول/الق�سم القانوين/ �سعبة العقود 
العطاءات هو يوم )االحد(  لتقدمي  اآخر موعد  للرد اعتبارا من يوم )االربعاء( امل�سادف )2010/2/3( و�سيكون  لقاء مبلغ قدره )500.000( خم�سمئة الف دينار فقط غري قابل 
امل�سادف )2010/2/14( ال�ساعة الثانية بعد الظهر منه و�سيكون هناك موؤمتر لالجابة عن اال�ستف�سارات يف يوم االثنني امل�سادف )2010/2/8( يف مقر مديرية البلديات العامة/ 
ق�سم امل�ساريع، و�سيهمل العطاء غري امل�ستويف لل�سروط القانونية واملوا�سفات الفنية والتعليمات املرافقة بالعطاء املقدم وكذلك يف حالة عدم تقدمي احد البيانات او امل�ستم�سكات 

التالية: 
1-هوية ت�سجيل وت�سنيف املقاولني العراقيني اوىل ان�سائية نافذة. 

2-براءة ذمة من الهيئة العامة لل�سرائب توؤيد براءة ذمة امل�سارك لعام 2009. 
3-تخويل ر�سمي ب�سراء العطاء يف حال عدم ح�سور املدير املفو�ص لل�سركة الراغبة بامل�ساركة يف املناق�سة وكذلك عند تقدمي العطاء واحل�سور يف املوعد املحدد لفتح العطاءات. 

4-تقدمي و�سل �سراء وثائق املناق�سة )ا�سلي(. 
5-على امل�سارك يف املناق�سة توقيع وختم ا�ستمارة تقدمي العطاء والتعليمات املرفقة مب�ستندات العطاء وعلى اأي بيانات اخرى يتطلب توقيعه وختمه عليها. 

6-تعترب تعليمات تنفيذ العقود رقم )1( ل�سنة 2008 املن�سور يف جريدة الوقائع العراقية بالعدد )4075( يف 2008/5/19 و�سروط املقاولة الإعمال الهند�سة املدنية بق�سميها االول 
والثاين ال�سادرة من وزارة التخطيط والتعاون االمنائي وتعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام 2009 والوثائق القيا�سية للمناق�سات املبلغة الينا مبوجب كتاب دائرة العقود 

املرقم 271 يف 2009/12/3 ، جزءًا ال يتجزاأ من االعالن والتعاقد عن هذه املناق�سة. 
7-ان مدة نفاذ العطاء هي )90( ت�سعون يومًا من تاريخ غلق املناق�سة. 

   )Http://Www.Mmpwirq.Org( 8-املوقع االلكرتوين للوزارة

�إعادة �إعالن مناق�سة رقم )7( ل�سنة 2009 م
اخلا�شة مب�شروع اإن�شاء تقاطعي جم�شر �شيف �شعد وامللعب )اال�شكان( 

يف مدينة كربالء املقد�شة بطريقة ت�شليم مفتاح باليد 

ء/ املدير العام 


