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اع���ان���ات

وزارة ال�صناعة واملعادن
�سركة �لفار�س �لعامة و�ل�سركة �لعامة  للت�سميم 

و�لإن�ساء �ل�سناعي
)مناق�سة جتهيز �أنابيب �لدكتايل وملحقاته للماء �خلام 

�خلا�سة بالأنبوب �ملغذي مل�سروع �ملدينة �لريا�سية 
فـي �لب�سرة(

العامة  وال�شركة  العامة  الفار�س  �شركة  وامل��ع��ادن/  ال�شناعة  وزارة  تعلن 
للت�شميم والإن�شاء ال�شناعي عن اعالن مناق�شة �شرية لتجهيز اأنابيب الدكتايل 
للماء اخلام وملحقاته اخلا�شة بالأنبوب املغذي مل�شروع املدينة الريا�شية يف 
اخلا�شة  الكميات  وج��داول  الفنية  واملوا�شفات  ال�شروط  ومبوجب  الب�شرة 
بامل�شروع و�شروط املقاولت العامة ال�شادرة من وزارة التخطيط والتعاون 
الت�شنيف  ذات  ال�شركات  من  باملناق�شة  بال�شرتاك  الراغبني  الإمنائي.فعلى 
اىل  احل�شور  الأعمال  هذه  مثل  تنفيذ  يف  مماثلة  واأعمال  خربة  ولها  الول 
مقر اللجنة امل�شرتكة لتنفيذ م�شروع املدينة الريا�شية يف الب�شرة يف ال�شركة 
بغداد-  يف  واملعادن  ال�شناعة  وزارة  ال�شناعي/  والإن�شاء  للت�شميم  العامة 
 )1000000( قدره  مبلغ  لقاء  املناق�شة  اأوراق  على  للح�شول  ال�شرقي  الباب 
مليون دينار عراقي غري قابل للرد ويتم تقدمي العطاءات داخل ظرفني منف�شلني 
وخمتومني الول يحتوي على العر�س التجاري والوثائق املطلوبة مبوجب 
الإعالن والظرف الثاين يحتوي على العر�س الفني والأعمال املماثلة ويهمل 
اأي عطاء يف حالة عدم اإرفاق الوثائق املبينة اأعاله يف مقر اللجنة امل�شرتكة 
وزارة  الن�شال/  �شارع  بغداد/  يف  الكائن  الريا�شية  املدينة  م�شروع  لتنفيذ 
اللجنة  ال�شناعي مقر  للت�شميم والإن�شاء  العامة  ال�شركة  ال�شناعة واملعادن/ 

امل�شرتكة علمًا باأن اآخر موعد للتقدمي 2010/5/18.
�ملدير �لعام

وزارة البيئ�ة / اع��ان من��اق�ص�ة
رقم)2010/3( للمرة �لأوىل

الراغبني  فعلى  الهواء  نوعية  مراقبة  حمطات  جتهيز  رق���م)2010/3(  مناق�شة  اع��الن  اإج��راء  عن  البيئة  وزارة  تعلن 
بال�شرتاك من ال�شركات واملكاتب ذات الخت�شا�س مراجعة ق�شم العقود الكائن يف مقر الوزارة- الكرادة العر�شات قرب 
مطعم الالذقية ل�شراء الأوراق اخلا�شة باملناق�شة لقاء مبلغ قدره )100000( مئة الف دينار فقط غري قابل للرد يدفع اىل 
اأمني ال�شندوق ويو�شع العطاء يف غالف خمتوم يكتب عليه ا�شم ورقم املناق�شة وا�شم امل�شرتك وان اآخر موعد لتقدمي 
العطاءات يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الثانية ظهرًا ليوم)الأحد( امل�شادف 2010/6/6 و�شيكون موعد فتح العطاءات يف 
مقر  ا�شتعالمات  يف  العطاءات  �شندوق  يف  العطاء  يو�شع  ان  على  العطاءات  مقدمي  وبح�شور  مبا�شرة  التايل  اليوم 
الوزارة اأعاله و�شوف يهمل اأي عطاء غري م�شتوف لل�شروط القانونية وان الوزارة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات 
ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اأجور الإعالن وكافة م�شاريف الن�شر و�شيتم انعقاد املوؤمتر اخلا�س بامل�شروع اأعاله 

لالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني يف املناق�شة بتاريخ2010/5/27 يف مقر الوزارة الكرادة.
اوًل:- امل�شتم�شكات املطلوبة:-

1- �شهادة تاأ�شي�س ال�شركة م�شدقة من م�شجل ال�شركات يف وزارة التجارة بالن�شبة لل�شركات املحلية و�شهادة التاأ�شي�س 
لل�شركات الأجنبية م�شدقة وفق القانون.

2- هوية ت�شنيف ال�شركات واملقاولني نافذة وجمددة لعام2010.
3- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة لل�شرائب معنون اىل وزارة البيئة.

4- تاأمينات اأولية ل تقل عن )1%( من قيمة العطاء املقدم على �شكل �شك م�شدق اأو خطاب �شمان �شادر من م�شرف عراقي 
نافذ ملدة)90( يومًا على الأقل. لأمر وزارة البيئة وبا�شم مقدم العطاء ح�شرًا.

5- و�شل ال�شراء اخلا�س باملناق�شة.
6- تقدمي اأعمال مماثلة منجزة اأو اأعمال حالية غري منجزة ولديه خربة خالل ال�شنوات ال�شابقة يف هذا املجال.

7- تاأييد الكفاءة املالية بتقدمي ح�شاب ختامي م�شدق من حما�شب قانوين او تاأييد من م�شرف معتمد
8- يكون تقدمي العطاء بظرفني فني وجتاري

9- يثبت املقاول على العطاء ويف وثائق املناق�شة الربيد اللكرتوين وا�شم وعنوان ال�شخ�س املخول اأو امل�شوؤول عن 
متابعة ال�شتف�شارات التي تخ�س العطاء.

ثانيًا":- ال�شروط:-
1- على اجلهة املقدمة العطاء اللتزام باملدة التي حتددها الوزارة.

2- ختم وتوقيع جميع الأوراق وم�شتندات العطاء مبا فيها املالحق والظروف من قبل مقدم العطاء.
3- ل يجوز احلك اأو ال�شطب اأو التعديل لأي من فقرات العطاء مهما كان نوعه واذا رغب مقدم العطاء يف و�شع �شروط 

اأو حتفظات يثبت ذلك يف طلب م�شتقل يرفق مع العطاء.
4- يثبت العنوان الذي ميكن خماطبته عليه ب�شكل تف�شيلي ودقيق.
5- يكون العطاء نافذًا ملدة)60( يومًا يبداأ من تاريخ غلق املناق�شة.

6- للوزارة اإلغاء املناق�شة وعدم اأجراء املفا�شلة وح�شب مقت�شيات امل�شلحة العامة ول يحق ملقدمي العطاءات املطالبة 
بالتعوي�س جراء ذلك.

7- يكون التعاقد والتنفيذ وفقًا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم)1( ل�شنة 2008.
8- يكون التعاقد بالدينار العراقي.

9- يف حالة رغبة ال�شركة مقدمة العطاء فتح العتماد امل�شتندي فيتم التقييد مبا جاء بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم)1( ل�شنة 2008 املادة)9( على ان تتحمل ال�شركة كافة امل�شاريف الناجتة عن فتح العتماد امل�شتندي.

مدير ق�سم �لعقود
2009/5/2

وزارة البيئ�ة / اع��ان من��اق�ص�ة
رقم)2010/2( للمرة �لأوىل

تعلن وزارة البيئة عن اإجراء اعالن مناق�شة رقم)2010/2( جتهيز خمترب منوذجي يف بغداد واملحافظات فعلى الراغبني 
بال�شرتاك من ال�شركات واملكاتب ذات الخت�شا�س مراجعة ق�شم العقود الكائن يف مقر الوزارة- الكرادة العر�شات قرب 
مطعم الالذقية ل�شراء الأوراق اخلا�شة باملناق�شة لقاء مبلغ قدره )100000( مئة الف دينار فقط غري قابل للرد يدفع اىل 
اأمني ال�شندوق ويو�شع العطاء يف غالف خمتوم يكتب عليه ا�شم ورقم املناق�شة وا�شم امل�شرتك وان اآخر موعد لتقدمي 
العطاءات يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الثانية ظهرًا ليوم) الأربعاء( امل�شادف 2010/6/2 و�شيكون موعد فتح العطاءات 
يف اليوم التايل مبا�شرة وبح�شور مقدمي العطاءات على ان يو�شع العطاء يف �شندوق العطاءات يف ا�شتعالمات مقر 
الوزارة اأعاله و�شوف يهمل اأي عطاء غري م�شتوف لل�شروط القانونية وان الوزارة غري ملزمة بقبول اوطاأ العطاءات 
ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اأجور ن�شر الإعالن وكافة م�شاريف الن�شر و�شيتم انعقاد املوؤمتر اخلا�س بامل�شروع 

اأعاله لالإجابة على ا�شتف�شارات امل�شاركني يف املناق�شة بتاريخ2010/5/31 يف مقر الوزارة الكرادة.
اوًل:- امل�شتم�شكات املطلوبة:-

1- �شهادة تاأ�شي�س ال�شركة م�شدقة من م�شجل ال�شركات يف وزارة التجارة بالن�شبة لل�شركات املحلية و�شهادة التاأ�شي�س 
لل�شركات الأجنبية م�شدقة وفق القانون.

2- هوية ت�شنيف ال�شركات واملقاولني نافذة وجمددة لعام2010.
3- كتاب عدم املمانعة من الهيئة العامة لل�شرائب معنون اىل وزارة البيئة.

4- تاأمينات اأولية ل تقل عن )1%( من قيمة العطاء املقدم على �شكل �شك م�شدق او خطاب �شمان �شادر من م�شرف 
عراقي نافذ ملدة)90( يومًا على الأقل. لأمر وزارة البيئة وبا�شم مقدم العطاء ح�شرًا.

5- و�شل ال�شراء اخلا�س باملناق�شة
6- تقدمي اأعمال مماثلة منجزة اأو اأعمال حالية غري منجزة ولديه خربة خالل ال�شنوات ال�شابقة يف هذا املجال.

7- تاأييد الكفاءة املالية بتقدمي ح�شاب ختامي م�شدق من حما�شب قانوين او تاأييد من م�شرف معتمد
8- يكون تقدمي العطاء بظرفني فني وجتاري

9- يثبت املقاول على العطاء ويف وثائق املناق�شة الربيد اللكرتوين وا�شم وعنوان ال�شخ�س املخول اأو امل�شوؤول عن 
متابعة ال�شتف�شارات التي تخ�س العطاء

ثانيًا":- ال�شروط:-
1- على اجلهة املقدمة العطاء اللتزام باملدة التي حتددها الوزارة

2- ختم وتوقيع جميع الأوراق وم�شتندات العطاء مبا فيها املالحق والظروف من قبل مقدم العطاء
3- ل يجوز احلك اأو ال�شطب اأو التعديل لأي من فقرات العطاء مهما كان نوعه واذا رغب مقدم العطاء يف و�شع �شروط 

اأو حتفظات يثبت ذلك يف طلب م�شتقل يرفق مع العطاء.
4- يثبت العنوان الذي ميكن خماطبته عليه ب�شكل تف�شيلي ودقيق.
5- يكون العطاء نافذًا ملدة)60( يومًا يبداأ من تاريخ غلق املناق�شة.

6- للوزارة اإلغاء املناق�شة وعدم اأجراء املفا�شلة وح�شب مقت�شيات امل�شلحة العامة ول يحق ملقدمي العطاءات املطالبة 
بالتعوي�س جراء ذلك.

7- يكون التعاقد والتنفيذ وفقًا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم)1( ل�شنة 2008
8- يكون التعاقد بالدينار العراقي

9- يف حالة رغبة ال�شركة مقدمة العطاء فتح العتماد امل�شتندي فيتم التقييد مبا جاء بتعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم)1( ل�شنة 2008 املادة)9( على ان تتحمل ال�شركة كافة امل�شاريف الناجتة عن فتح العتماد امل�شتندي.

مدير ق�سم �لعقود
2009/5/2

دائرة �صحة املثنى
مكتب �ملدير �لعام / �سعبة �لعقود

العدد698
التاريخ 2010/4/25

اعان 4 ل�صنة 2010/4/25 
مراكز  اربع  لن�شاء  عامة  مناق�شة  اجراء  عن  تعلن  ان  املثنى  �شحة  دائرة  ي�شر 
واملوا�شفات  ال�شروط  وفق  ال�شتثمارية  املوازنة  �شمن  حده  على  كالآ  �شحية 
بال�شرتاك  الراغبني  فعلى  النافذة  العقود احلكومية  تنفيذ  الهند�شية وتعليمات 
من ال�شركات واملقاولني مراجعة ديوان الدائرة/ �شعبة العقود الكائن يف حمافظة 
املثنى / ق�شاء ال�شماوة/ الق�شلة لغر�س الطالع على �شروط املناق�شة لقاء مبلغ 
قدره100000 مائة الف دينار غري قابلة للرد علمًا ان مبلغ التاأمينات الولية %1 
من قيمة العطاء ك�شك م�شدق او خطاب �شمان على ان يكون العر�س نافذًا ملدة 
120 يوم من تاريخ غلق املناق�شة املوافق الثنني 2010/5/17 واملحدد بنهاية 
الدوام الر�شمي ويتم ا�شتالم العطاءات يف �شعبة العقود وان الدائرة غري ملزمة 
بقبول اوطاأ العطاءات ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور الن�شر والعالن 

 semawahealth.com :واملوقع اللكرتوين

درجة �لت�سنيف�ملوقعنوع �ملركز �ل�سحيت

ليقل عن الدرجة ال�شابعةال�شنابرةمركز �شحي منوذجي01

ليقل عن الدرجة ال�شابعةالهياليجية مركز �شحي منوذجي02

ليقل عن الدرجة الثامنة             ال�شراكية الغربية  )احلناج(مركز �شحي فرعي03
ليقل عن الدرجة الثامنةمنطقة ال غامنمركز �شحي فرعي04

�لدكتور �حمد مطر مهدي
مدير عام د�ئرة �سحة �ملثنى/ وكالة 

العثور على م�صوغات 
ثم العثور على م�شوغات ذهبية خمتلفة 
الت�شال  ملكيتها  ي��دع��ي  م��ن  وع��ل��ى 

بالرقم التايل: ) 00703400842 (


