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تعلن وز�رة �لرتبية/ فريق �إد�رة �مل�شاريع �ملمولة من �لبنك �لدويل عن مناق�شات �إن�شاء ثالث 
مد�ر�س وح�شب �لتفا�شيل �ملدرجة يف �جلدول جانبًا.

فعلى كافة �ملقاولني �لر�غبني باال�شرت�ك يف �ملناق�شات �ملدرجة تفا�شيلها �أدناه مر�جعة مبنى 
�لكرخ،  بغد�د،  يف  �لكائن  �لرتبية  وز�رة  يف  �لدويل  �لبنك  من  �ملمولة  �مل�شاريع  �إد�رة  فريق 
د�ر   ،)5( زقاق   ،)220( حملة  �ل�شكك،  دور  �لكرخ،  جلو�ز�ت  �ملجاور  �لفرع  �حللة،  عالوي 
�لف  وخم�شون  مائتان   250.000( قدره  مبلغ  لقاء  �لعطاء�ت  وثائق  �شر�ء  لغر�س   )1/18(
يقدم  �مل�شادف 2011/5/2.  �الثنني  �عتبار� من يوم  للرد  قابل  دينار عر�قي ال غريها( غري 
�لعقود  ق�شم  مقر  يف  �ملوجود  �لعطاء�ت  �شندوق  يف  يودع  وخمتوم  مغلق  بظرف  �لعطاء 
�لوثائق  معه  مرفقًا  �جلميلة  �لفنون  معهد  �لزور�ء، خلف  متنزه  مقابل  �ملن�شور،  �لكائن يف 

و�مل�شتم�شكات �لتالية:-
�الأخرية وباملبلغ  �شنو�ت  �لعطاء يف �خلم�شة  ملقدم  �ل�شنوي  �الإن�شاء  �أعمال  1- معدل حجم 

�ملثبت يف وثيقة �لعطاء.
�لعطاء  مقدم  عمل  ومكان  �لت�شجيل  ومكان  �لقانوين  �لو�شع  حتدد  �لتي  �لوثائق  تقدمي   -2
�أ�شلية �و ن�شخ م�شورة على �ن يتم تقدمي �لن�شخ �الأ�شلية لتلك �لوثائق  �الأ�شا�شي وبن�شخ 

عند �الإحالة.
مدقق  وتقارير  و�خل�شارة  �لربح  بيانات  مثل  �لعطاء  ملقدم  �ملايل  �لو�شع  حول  تقارير   -3

�حل�شابات لل�شنتني �الأخريتني.
4- دليل على توفر ر�أ�س مال عامل للعقد )باحلد �الأدنى من �الأ�شول �ل�شائلة و/�أو �لت�شهيالت 
وثيقة  يف  �ملذكور  باملبلغ  �لعطاء(  ملقدم  �أخرى  لعقود  �لتز�مات  �أي  من  �ملحررة  �الئتمانية 

�لعطاء.
5- وثيقة تقدمي �لعطاء و�ملخططات خمتومتان وموقعتان من قبل �ملقاول �و �ل�شخ�س �ملخول 

قانونًا.
موقع  �لعطاء  وثيقة  يف  �ملوحدة  �لنماذج  يف  مو�شح  وكما  �لعطاء  �شمان  تعهد  �إعالن   -6

وخمتوم من قبل �ملقاول �و �ملخول قانونًا.
7- و�شل �شر�ء �ملناق�شة.

8- جميع �ملعلومات و�لوثائق �ملطلوبة و�ملبينة يف بيانات �لعطاء �ملثبتة يف وثيقة �لعطاء.
�ل�شاعة   2011/5/26 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم  �شيكون  �لعطاء�ت  لت�شليم  موعد  �آخر  �ن  علمًا 
�ملحددين  و�لوقت  �لتاريخ  بعد  متاأخر�  ياأتي  �أي عطاء  قبول  يتم  ولن  ع�شر �شباحًا  �حلادية 

�آنفًا.
و�شتقوم �لوز�رة بتنظيم ندوة يف يوم �خلمي�س �ملو�فق 2011/5/12 �ل�شاعة �حلادية ع�شرة 
�شباحًا يف مبنى فريق �إد�رة �مل�شاريع �ملمولة من �لبنك �لدويل يف وز�رة �لرتبية �لكائن يف 
بغد�د، �لكرخ، عالوي �حللة، �لفرع �ملجاور جلو�ز�ت �لكرخ، دور �ل�شكك، حملة )220( زقاق 

)5( د�ر )18/1( لتو�شيح �أ�شلوب ملئ وثائق �لعطاء و�الإجابة على �ال�شتف�شار�ت.
للمزيد من �ملعلومات �الت�شال على:

- رقم �لهاتف: +964 )0( 7700545210
moe_pmt_leader@yahoo.com :لربيد �اللكرتوين� -

الـمــنــــاقـــ�ســـــات

تاريخ �لغلق�لعنو�ننوع �ملدر�شة�ملحافظةرقم �ملناق�شةت

1W23-I بغد�د/ �لكرخ
�لثالثة

�بتد�ئية 
12�شف

�لقطعة �ملرقمة 1235/1 
مقاطعة 22 �ل�شابيات

�ل�شاعة 
�حلادية ع�شرة 

�شباحًا من 
يوم �خلمي�س 

�مل�شادف 
2011/5/26

2W24-Iثانوية 24 �ملثنى
�شف

�لقطعة �ملرقمة 684/65 
مقاطعة 26 �لرميثة �م �خليل

3W28-Iبتد�ئية �لب�شرة�
12�شف

�لقطعة �ملرقمة 1880/2219 
�لرباط �لكبري

اعالن للمرة االوىل
م/ املناق�سة املرقمة: 2011/3/عامة/دولية/ال�سركة 

العامة للتجهيزات الزراعية/املكننة الزراعية
لتجهيز )500( حملب

ي�ش���ر �ل�شرك���ة �لعامة للتجهيز�ت �لزر�عية بدع���وة مقدمي �لعطاء�ت �ملوؤهل���ني وذوي �خلربة لتقدمي عطاء�تهم لتجهي���ز )500( حملب مع مالحظة 
�الآتي:

1. على مقدمي �لعطاء �ملوؤهلني و�لر�غبني يف �حل�شول على معلومات ��شافية �الت�شال بال�شركة �لعامة للتجهيز�ت �لزر�عية خالل �لدو�م �لر�شمي 
�عتبار� من �ل�شاعة 9 �شباحا ولغاية �ل�شاعة 12 ظهر� وكما مو�شحة بالتعليمات ملقدمي �لعطاء�ت.

2. تقب���ل عرو����س �ل�ش���ركات �ملنتج���ة و�مل�شنعة و�ل�ش���ركات �لر�شمية �ملتخ�ش�شة بتج���ارة وجتهيز �مل���و�د �ملطلوبة مبوجب �ملناق�ش���ة �و وكالئهم 
�لر�شميني مبوجب تخويل ر�شمي م�شدق ��شوليا وفق متطلبات �لتاأهيل �لتالية:-

)�أ( �لقدرة �ملالية:-
عل���ى مق���دم �لعطاء �ن يق���دم �دلة موثقة تثبت قدرته على �لقيام باملتطلب���ات �ملالية بحيث يكون �حلد �الدنى من دور�ن ر�����س �ملال لل�شنو�ت �لثالثة 

�ل�شابقة لتاريخ غلق �ملناق�شة �كرب من �شعفني قيمة �لعطاء �ملقدم.
)ب( �خلربة و�لقدرة �لفنية:-

عل���ى مق���دم �لعط���اء �ن يقدم دليال موثق���ا يو�شح �مكانيته على تلبي���ة متطلبات �خلربة �لفنية مع���ززة بنبذة تاريخية عن �شركت���ه وتاريخ تاأ�شي�شها 
وتخ�ش�شاته���ا و�العم���ال �ملماثلة �لتي �شبق تنفيذها م�شحوبة بالبيانات �ملالية �مل�شادق عليها من قب���ل �جلهات �ملخت�شة �لتي تربز موقف �ل�شركة 

�ملايل.
)ج( عل���ى مق���دم �لعطاء �ن يقدم دليال موثقا يو�شح �ن �ل�شلع �لتي يعر�شها تفي مبتطلب���ات �ال�شتخد�مات وذلك بتقدمي �شهادة للب�شائع �ملماثلة من 

حيث �حلجم و�لقيمة و�لتعقيد خالل �خلم�س �شنو�ت �ملا�شية.
3. بامكان مقدمي �لعطاء �لر�غبني �شر�ء �لوثائق للعطاء بعد تقدمي طلب حتريري �ىل �لعنو�ن �ملحدد يف �لتعليمات ملقدمي �لعطاء وبعد دفع قيمة 

�لبيع للوثائق �لبالغة )75000( خم�شة و�شبعون �لف دينار عر�قي غري قابلة للرد.
4. عل���ى مقدم���ي �لعطاء�ت تق���دمي كفالة م�شرفية بن�شبة )1%( م���ن قيمة �لعطاء. )�لتاأمين���ات �الولية( ل�شمان جدية �مل�شارك���ة يف �ملناق�شة على �ن 
تكون �لكفالة �شادرة من م�شرف عر�قي معتمد وتقدم من قبل مقدمي �لعطاء�ت �و �ملدير �ملفو�س �و موؤ�ش�س �ل�شركة �مل�شاركة يف �ملناق�شة ح�شر� 
 Standard( وبام���كان �ل�ش���ركات �الجنبية تقدمي خطابات �ل�شمان من م�شارف �جنبية م�شنفة من موؤ�ش�ش���ات �لت�شنيف �لعاملية مثل موؤ�ش�شتي
and poor.moodys( بحيث مقبول من قبل �مل�شارف �لعر�قية �ملجازة من قبل �لبنك �ملركزي �لتي تتمتع بر�شانة مالية عالية، وتكون نافذة 

ملدة )28( يوم من تاريخ �نتهاء �لعطاء.
5. يجب �ن يكون �لعطاء �ملقدم نافذً� ملدة )90( يومًا من تاريخ غلق �ملناق�شة يوم )�الحد( �مل�شادف 2011/5/22.

6. يلتزم مقدم �لعطاء �لذي حتال بعهدته �ملناق�شة دفع �جور ن�شر �العالن.
7. يتم ت�شليم �لعطاء�ت يف مقر �ل�شركة �لعامة للتجهيز�ت �لزر�عية �لكائنة يف �لعر�ق- بغد�د- �لوزيرية حملة 305 رقم �ل�شارع/5 رقم �لبناية/6 
�لطاب���ق �الر�ش���ي/ �لعالق���ات هاتف �الر�ش���ي )07270007345( رقم �ملحم���ول )07905754470( ويح���ق ملقدمي �لعط���اء�ت �ال�شتف�شار عن �ية 

commercial_dep@iraqiscas.com معلومات تخ�س �ملناق�شة عن طريق �لربيد �اللكرتوين �خلا�س ب�شركتنا
و�شيتم عقد موؤمتر لالجابة عن ��شتف�شار�ت مقدمي �لعطاء�ت يف مقر �ل�شركة �لعامة للتجهيز�ت �لزر�عية/ �شعبة �لعالقات �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحًا 
م���ن ي���وم )�خلمي�س( �مل�شادف 2011/5/12 وال ت�شتل���م �لعطاء�ت بعد �ل�شاعة �حلادية ع�شر من �شباح ي���وم )�الحد( �مل�شادف 2011/5/22 و�ن 
�لعط���اء�ت �ملتاخ���رة �ش���وف ترف�س وتفت���ح �لعطاء�ت يف �ل�شاع���ة �حلادية ع�شر و�لن�شف من ي���وم )�الحد( �مل�ش���ادف 2011/5/22 ويف حالة �ذ� 
�شادف يوم �لفتح و�لغلق عطلة ر�شمية �شيكون موعد �لفتح و�لغلق يف �ليوم �لذي يليه بح�شور مقدمي �لعطاء�ت �و ممثليهم �لر�غبني باحل�شور 
يف مقر �ل�شركة �لعامة للتجهيز�ت �لزر�عية/ بغد�د/ �لوزيرية/ خلف �ملعهد �لق�شائي/ حملة 305 �شارع 5 رقم �لبناية 6/ �لطابق �الر�شي/ �شعبة 
�لعالق���ات/ هات���ف �الر�شي 07270007345 �لهات���ف �ملحمول 07905754470 وباالمكان �الطالع على تفا�شي���ل �ملناق�شة من خالل �الطالع على 

�ملوقع �اللكرتوين �خلا�س ب�شركتنا على �شبكة �النرتنيت www.iraqiscas.com .  مع �لتقدير.
)جماز( يو�سف حممد روؤوف عبد احلميد
املدير العام وكالة
رئي�س جمل�س االدارة

�ل�شركة �لعامة للتجهيز�ت �لزر�عية - �لعر�ق- بغد�د- �لوزيرية- خلف �ملعهد �لق�شائي - هاتف 7407355- 7407345 
- �س.ب:- 26028/بغد�د - �لنقال:- 07905754470 - حملة:- )305(/ رقم �ل�شارع )5(/ رقم �لبناية )6(

�سامي غني خ�سري

م/ تنويه
ا�سارة اىل االعالن ال�سادر عن �سركتنا واخلا�س باملناق�سة املرقمة )2011/3( اخلا�س لتجهيز )500( 

حملب واملن�سور يف جريدة ال�سباح بالعدد 2234 وجريدة املدى بالعدد 2113 وجريدة البيان بالعدد 696 يف 
2011/4/27 نود اعالمكم بانه مت حذف الفقرة )5( من االعالن وان �سعر �سراء وثائق العطاء هي )75000( 

خم�سة و�سبعون الف دينار عراقي غري قابل للرد لذا اقت�سى التنويه... مع التقدير.

First Announcement   -   Subject / Tender No. 3/ 2011/ General/Intern -
tional/ State Co. for Agricultural Supplies/ Agricultural mechanization.     

To supply )500( milking machines.
State Co. for Agricultural Supplies has a pleasure to invite the eligible and qualified bidders to submit 
their bids to supply )500( milking machines، with noting the following:-
1- The eligible bidders who desire to obtain an additional information contact with State Co. for Agr -
cultural Supplies )from Sunday to Thursday during the official work days at )9.00 a.m - 12.00 p.m( and 
as specified in Instruction To Bidders.
2- The offers to supply the goods required in the tender are accepted from producers، manufacturers 
and well-established specialized suppliers، or their official agents in accordance with a duly authent -
cated authorization and as per qualification requirements below:
)A( Financial capability: - The bidder shall furnish documentary evidence that meets the financial requir -
ments. The minimum of capital turnover for the last three years is greater than twofold of bid value.
)B( Experience and technical capacity:-The bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate 
that it meets-the technical experience requirements supporting in a profile of his company، stating 
the date of incorporation، specialization، and only similar works previously undertaken. The profile 
should be accompanied by the endorsed financial statements by formal concerned authorities that 
reveal the company's financial standing.
)C( The bidder shall furnish documentary evidence stating that the goods meet the usage requirements.
3- The interested bidders may purchase the bid documents after submitting written application to a -
dress specified in Instruction To Bidders after payment the value of documents sale of )75000(ID not 
returnable.
4- The bidders shall pay bank guarantee of )1 %( of bid value )an initial deposits( to ensure the serious 
participation in tender and to be issued by an accredited Iraqi bank.
And presented by bidders، authorized manger or who establishes the company participated in this 
tender exclusively However، the foreign companies may submit bank guarantees classified by global 
classification establishments as )Standard and Poor.Moodys( to be accepted by Iraqi banks under l -
censed by the Central Bank of Iraq that have high financial capability. This guaranty shall be effective 
for )28( days of bid expiry.
5- The bid shall be effective for )90( days from closing date of tender on Sunday dated 22/5/2011.
6- The advertisement charges shall be on the account of awarded bidder.
7- The bids shall be delivered in headquarters of State Co. for Agricultural Supplies in Wazzeria -Bag -
dad - Iraq /Quarter )305( -St. )5( -Bldg. )6( / Ground floor / Relation Telephone 07270007345، Mobile 
07905754470.The bidding companies may contact us to enquire about any information )commercial or 
technical( relating to the tender by email commercial dep@iraqiscas.com. A conference will be held 
to answer the inquiries of bidders in above headquarters / Relation 10.00 a.m on Thursday dated 
12/5/2011.
No bids shall be received after 11:00 a.m. on Sunday dated 22/5/2011. The bids will be opened at 11:30 
a.m. on Sunday dated 22/5/2011. In case of a holiday، it will be opened or closed a day after by atten -
ing the bidders or their representatives who desire to be in our headquarters in Wazzeria -Baghdad / 
behind the Juridical Institute- Iraq /Quarter 305( -St. )5( -Bldg. )6( / Ground floor / Relation section 
/ P.O Box: 26028 / Baghdad / Tel: 07270007345 / Mobile: 07905754470. Let be knowledge on tender 
details on our website www.iragiscas.com

)Vacation( Yousif- M. Rauof AbdulHameed
Director General / proxy

Chairman of Board
Sami G. Khudair

State Co. for Agricultural Supplies - Wazzeria -Baghdad – Iraq - Tel: 7407345 -7407355 - 
P.O Box: 26028 / Baghdad - Mobile: 07905754470 - Quarter ) 305( -St. )5( -Bldg. )6(

Intention
Reference to announcement issued by our company of tender No. )3/2011( for supplying )500( mil -
ing machines that published in Alsabah newspaper no.2234، Almada newspaper no.2113 and Albayan 
newspaper no.696 in 27/4/2011، kindly be informed of deleting the point )5( of this announcement 
and the value of documents sale is )75000( ID not returnable. With best regards.

جمهورية العراق/ وزارة الرتبية
اإعالن مناق�سات


