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�إعــــــــــالن
وز�رة �ملــو�رد �ملــائــيـة

الهيئة العامة لت�شغيل م�شاريع الري والبزل/ بغداد ـ الكرادة ـ �شاحة الفتح/ قرب امل�شرح الوطني
املناق�شة رقم )214/ ت�شغيل/2010(

م/ )اإن�شاء �شداد املبزل الثانوي R.G.D2 و�شواًل اىل املبزل N.D18A وجلانب واحد/ اال�شحاقي( 
يت�سمن العمل جتهيز اتربة مطابقة للموا�سفات الفنية ودفن ال�سداد على �سكل طبقات ب�سمك ال يزيد عن 25 �سم بعد احلدل وبن�سبة حدل 95% وكذلك ت�سوية 

وتعديل اأ�سا�س ال�سداد قبل التنفيذ وبعد االجناز وان موقع العمل يف ق�ساء بلد يف حمافظة �سالح الدين(
1ـ تدعو هذه الهيئة املناق�سني امل�سنفني الدرجة العا�سرة العمال الهند�سة املدنية لتقدمي عطاءاتهم للمناق�سة اعاله.

2ـ ميكن احل�سول على م�ستندات املناق�سة املت�سمنة جدول كميات عدد 1/ �س /1 وال�سروط املطلوبة لتقدمي العطاء عدد/1/�س/2 خمططات عدد/1 تعهد 
خطي عدد/1 تعهد بعدم تعيني اقارب عدد/1 اقرار عدد/1 �سوابط ومعايري الرتجيح اال�سرت�سادي للعطاءات عدد/1 من الق�سم القانوين/�سعبة العقود يف 

الهيئة لقاء مبلغ )75,000 خم�سة و�سبعون األف دينار( غري قابل للرد.
3ـ يرفق مع العطاء كفالة م�سرفية او �سك م�سدق بن�سبة )1%( واحد باملئة من مبلغ العطاء مقدم با�سم �ساحب العطاء �سادر من احد امل�سارف املعتمدة 

املوجودة يف مركز املحافظة ويف حالة عدم تقدمي الكفالة املذكورة يهمل العطاء.
4ـ يتم تقدمي العطاءات بظرفني مغلقني احدهما مرفق فيه �سك م�سدق او خطاب �سمان نافذ ملدة ال تقل عن ثالثة اأ�سهر مع هوية ت�سنيف مقاولني, واعمال 
لدى  العطاءات  ايداع  داخل �سندوق  يو�سع  امل�سعر  الكميات  فيه جدول  مرفق  والثاين  الدخل  من �سريبة  ذمة  براءة  تاأييد  مع  ال�سراء  مع و�سل  مماثلة 

�سكرترية جلنة فتح العطاءات يف او قبل ال�ساعة الثانية ع�سرة من ظهر يوم االثنني املوافق 2010/3/15.
5ـ على ال�سركة تقدمي عقد و�سهادة التاأ�سي�س ومنهاج تقدم العمل علمًا "بان العمل خا�سع لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( ل�سنة 2008 ولل�سروط 

العامة العمال الهند�سة املدنية وتكون طريقة الدفع مبوجب تلك ال�سروط وان ا�سعار العطاءات املقدمة تعترب نهائية وغري قابلة للتفاو�س.
6ـ على املقاول تقدمي موؤهالت اجلهاز الفني فيها واالخت�سا�سيني املتفرغني وغري املتفرغني العاملني لديه.

7ـ يكون تاريخ انعقاد املوؤمتر اخلا�س باالجابة على ا�ستف�سارات امل�ساركني يف املناق�سة يوم االثنني املوافق 2010/3/8.
8ـ تقدمي البطاقة التموينية وبطاقة ال�سكن للمقاول او املدير املفو�س لل�سركة ويكتب العنوان الكامل.

ت�سل�سل)6()املنهاج  ـ  الــنــوع)1(  تف�سيل  ـ  نـــوع)2(   /2010 لعام  الــري  م�ساريع  حت�سني  اال�ستثمارية/  اخلطة  تخ�سي�سات  على  حم�سوب  العمل  9ـ 
اال�ستثماري(.

10ـ يتم التوقيع على جدول الكميات من قبل املدير املفو�س لل�سركة او من ينوب عنه ر�سميًا.
11ـ للهيئة حق الغاء املناق�سة دون تعوي�س مقدمي العطاء ويعاد ثمن �سراء وثائق املناق�سة فقط.

12ـ الهيئة غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات �سعرًا ويتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اجور ن�سر االعالن.
13ـ لال�ستف�سار عن االعالن االت�سال بالهيئة العامة لت�سغيل م�ساريع الري والبزل/ الق�سم القانوين/ �سعبة العقود على االرقام التالية:ـ

هـ / )7182181ـ 7197386( موبايل/ )07808897115(.
  www.lraqi-mowr.org :موقع الوزارة على االنرتنت

 info@lraqi-mwr.orq  :الربيد االلكرتوين
waterresmin@yahoo.com.uk

computer-dpt@yahoo.com :الربيد االلكرتوين للهيئة
هاتف مكتب املفت�س العام: 7723447

هاتف مكتب االعالم والعالقات:ـ 7270149 
املدير العام

�مانة بغد�د/ د�ئرة جماري بغد�د
اعالن رقم )2010/5(

م�سروع  وت�سغيل  و�سيانة  تاأهيل   ( مناق�سة  اجــراء  عن  بغداد  امانة  تعلن 
ميكن  التي  الفنية  واملــوا�ــســفــات  ال�سروط  الــكــرخ(ووفــق  جمــاري  ت�سفية 
احل�سول عليها من ديوان امانة بغداد/ ق�سم العقود العامة/ �سعبة االعالن 
مئتان  قدره )250000(  مبلغ  لقاء  �ساحة اخلالين  قرب  الكائن  واملناق�سات 
وخم�سون الف دينار غري قابل للرد . فعلى الراغبني باال�سرتاك يف املناق�سة 
املذكروة تقدمي عطاءاتهم مبوجبه على ان يرفق مع كل عطاء تاأمينات اولية 
مقدارها )1%( من مبلغ العطاء على �سكل �سك م�سدق او خطاب �سمان �سادر 
العراقي  وبالدينار  بغداد  امانة  المر  بغداد  يف  املعتمدة  امل�سارف  احد  من 
داخل  م�سورة  واثنان  ا�سلية  واحــدة  ن�سخ  بثالث  العطاءات  تقدم  ح�سرًا. 
وامل�ستم�سكات  التجاري  و  الفني  العر�س  حتتوي  وخمتومة  مغلقة  ظروف 
و  – كهربائية  االوىل)ان�سائية  الدرجة/  املقاولني  ت�سنيف  )هوية  املطلوبة 
ميكانيك( نافذة وجمددة , براءة ذمة معنونة اىل امانة بغداد من الهيئة العامة 
العالقة,هوية  ذات  اجلهات  قبل  من  موؤيدة  مماثلة  اعمال  جمددة,  لل�سرائب 
ال�سراء(.  و�سل  مع  ال�سكن  بطاقة  التموينية,  البطاقة  املدنية,  االحـــوال 
ملزمة  الدائرة غري  املطلوبة وان  لل�سروط  م�ستوف  كل عطاء غري  و�سيهمل 
و�سيتحمل  العطاء  مع  القب�س  و�سل  يرفق  ان  على  العطاءات  اوطــاأ  بقبول 
من تر�سو عليه املناق�سة اجور الن�سر واالعالن ويكون موعد انعقاد املوؤمتر 
التا�سعة  ال�ساعة  بامل�ساركة يف  الراغبني  ا�ستف�سارات  اخلا�س باالجابة على 
بغداد  جماري  دائرة  قبل  من   2010/4/5 امل�سادف  االثنني  يوم  �سباح  من 
وان اخر موعد لتقدمي العطاءات هو نهاية الدوام الر�سمي من يوم االثنني 
امل�سادف 2010/4/12 وميكن لل�سركات امل�ساركة احل�سور لفتح العطاءات 
يف �سباح اليوم التايل. الأية ا�ستف�سارات او معلومات تتم املرا�سلة عل الربيد 

dealsdept@bm.gov.iq :االلكرتوين لق�سم العقود العامة

�لهيئــة �لعــامـــة للـكــمــارك 
مديرية كمرك املنطقة ال�شمالية 

رقم الدعوى الكمركية )419/م/2009(
�عـــــــالن كــمـــركــــي

بتاريخ 2009/1/7 �سبط منت�سبو الفوج الثاين حر�س حدود االموال املدرج 
تفا�سيلها يف ادناه يف املنطقة احلدودية الواقعة يف ملحق الوادي على احلدود 
العراقية ال�سورية والتابعة لق�ساء �سنجار. فعلى من يدعي عائديتها مراجعة 
مديرية كمرك املنطقة )8( نينوى خالل)15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر 
االعالن وبعك�سه تتم م�سادرتها وفق احكام املادة 196 من قانون الكمارك رقم 

23 ل�سنة 1984 املعدل.
اخلبري 

فوؤاد ح�سن �سهيل 
مدير كمرك املنطقة ال�سمالية 

تفا�شيل االموال 
1. )16( �ستة ع�سر كارتون �سكائر عالمة اطلنطا.

2. )46( �ستة واربعون كارتون �سكائر عالمة نيفادا.

حمافظة �ملثنى /  د�ئرة �لعقود �حلكومية - ق�سم �لتعاقد�ت
العدد/ 273

التاريخ/  2010/2/18

مناق�شة رقم )7(
اإعالن للمرة االأوىل

تعلن دائرة العقود احلكومية يف حمافظة املثنى عن اإجراء مناق�سة عامة للمرة االأوىل للم�سروعني املو�سحني يف اجلدول املرفق 
اأدناه واخلا�سني مبديرية �سرطة حمافظة املثنى �سمن م�ساريع اخلطة اال�ستثمارية للمحافظة لعام 2010 ا�ستنادًا لتعليمات تنفيذ 
بق�سميها  والكيمياوية  وامليكانيكية  والكهربائية  املدنية  الهند�سة  العمال  املقاولة  و�سروط   2008 ل�سنة   )1( رقم  احلكومية  العقود 
االأول والثاين فعلى ال�سركات واملقاولني من ذوي اخلربة واالخت�سا�س الراغبني باال�سرتاك يف املناق�سة مراجعة دائرة العقود يف 
املحافظة لغر�س �سراء م�ستندات املناق�سة اعتبارًا من يوم االأحد املوافق 2010/2/28 ويكون اآخر موعد لقبول العطاءات ال�ساعة 

الثانية ع�سرة ظهرًا من يوم االثنني املوافق 2010/3/22 يف مقر الدائرة الكائن �سمن مبنى املحافظة وفقًا لل�سروط املبينة اأدناه:
1- تكون التاأمينات االأولية ملقدمي العطاءات على �سكل خطاب �سمان نافذًا ملدة ال تقل عن )60( يومًا اأو �سك م�سدق اأو كفالة م�سرفية 
�سامنة اأو �سندات القر�س ال�سادرة من احلكومة العراقية بن�سبة )1%( واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى ان تكون �سادرة من 

م�سرف معتمد يف العراق.
2- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )60( يومًا اعتبارًا من تاريخ غلق املناق�سة.

3- ثمن م�ستندات املناق�سة غري قابل للرد.
  info@almuthanaconstructioncommittee.com املناق�سات:  عن  امل�سوؤول  للدائرة  االلكرتوين  الربيد  عنوان   -4
ملحافظة  االلكرتوين  واملوقع   www.almuthanaconstructioncommittee.com للدائرة:  االلكرتوين  واملوقع 

 www.almuthana-iq.com :املثنى/ مركز نظم املعلومات
5- يتحمل من تر�سو عليه املناق�سة اأجور الن�سر واالإعالن الآخر اإعالن عن املناق�سة.

6- يحدد احلد االأعلى للغرامات التاأخريية من اجلهة املتعاقدة بن�سبة )10%( ع�سرة من املئة من مبلغ العقد, وقبل بلوغ هذا احلد وبعد 
بلوغ املدة التاأخريية )25%( خم�سة وع�سرين من املئة من )مدة العقد م�ساف اإليها اأي مدد اإ�سافية ممنوحة( يتم اتخاذ االإجراءات 

الكفيلة باالإ�سراع باجناز العقد.
7- تطبق املعادلة التالية عند احت�ساب الغرامات التاأخريية:

مبلغ العقد/ مدة العقد × )10%( = الغرامة لليوم الواحد
8- حتدد ن�سبة التحميالت االإدارية عند قيام جهة التعاقد اأو من خالل �سخ�س اآخر بتنفيذ اأي من التزامات املقاول او املتعاقد بن�سبة 

)20%( ع�سرين من املئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام.
9- تكون جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اأوطاأ العطاءات.

10- االلتزام بالتعليمات املقدمة اىل مقدمي العطاءات املرافقة اىل م�ستندات املناق�سة.
اإبراهيم �شلمان امليايل
حمافظ املثنى
2010/2/18

مناق�شة رقم )7(
اإعالن للمرة االأوىل

م�شروعي مديرية �شرطة حمافظة املثنى

�إعــــــــــــــالن
يروم  طلبًا  احل�سني(  عبد  �سلمان  )�سامي  املدعي  قدم 
فيه ت�سحيح )بتبديل لقبه من اجلبان اىل اخلزرجي( 
فمن لديه اعرتا�س على الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اأق�ساها )ع�سرة ايام( وبعك�سه �سوف ينظر 
االحوال  قانون  من   )21( املادة  اأحكام  وفق  بالدعوى 

املدنية رقم )65( ل�سنة 1972 املعدل.

�إعــــــــــــــالن
يروم  طلبًا  احل�سني(  عبد  �سلمان  )�سالم  املدعي  قــدم 
فيه ت�سحيح )بتبديل لقبه من اجلبان اىل اخلزرجي( 
فمن لديه اعرتا�س على الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اق�ساها )ع�سرة ايام( وبعك�سه �سوف ينظر 
االحوال  قانون  من   )21( املــادة  احكام  وفق  بالدعوى 

املدنية رقم )65( ل�سنة 1972 املعدل.
اللواء 

يا�شني طاهر اليا�شري
املدير العام لل�شفر واجلن�شية

2010/2/21

اللواء 
يا�شني طاهر اليا�شري

املدير العام لل�شفر واجلن�شية
2010/2/21 ــــــــــات ــــــــــالن �أع

الدرجة املوقعا�شم امل�شروعت
واالخت�شا�ص

�شعر 
الك�شف/ 

دينار
مبلغ التاأمينات/ دينار

1% من مبلغ العطاء6150000/ اإن�سائيةب�سيهاإن�ساء مركز �سرطة ب�سيه1
اإكمال املبنى املخ�س�س ملديرية 2

�سوؤون الع�سائر
950000/ اإن�سائيةال�سماوة


