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

العامة للتجهيزات الزراعية/املكننة الزراعية
لتجهيز )500( حملب

ي�ش���ر ال�شرك���ة العامة للتجهيزات الزراعية بدع����ة مقدمي العطاءات امل�ؤهل���ن وذوي اخلربة لتقدمي عطاءاتهم لتجهي���ز )500( حملب مع مالحظة 
الآتي:

1. على مقدمي العطاء امل�ؤهلن والراغبن يف احل�ش�ل على معل�مات ا�شافية الت�شال بال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية خالل الدوام الر�شمي 
اعتبارا من ال�شاعة 9 �شباحا ولغاية ال�شاعة 12 ظهرا وكما م��شحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

2. تقب���ل عرو����ض ال�ش���ركات املنتج���ة وامل�شنعة وال�ش���ركات الر�شمية املتخ�ش�شة بتج���ارة وجتهيز امل����اد املطل�بة مب�جب املناق�ش���ة او وكالئهم 
الر�شمين مب�جب تخ�يل ر�شمي م�شدق ا�ش�ليا وفق متطلبات التاأهيل التالية:-

)اأ( القدرة املالية:-
عل���ى مق���دم العطاء ان يق���دم ادلة م�ثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلب���ات املالية بحيث يك�ن احلد الدنى من دوران را����ض املال لل�شن�ات الثالثة 

ال�شابقة لتاريخ غلق املناق�شة اكرب من �شعفن قيمة العطاء املقدم.
)ب( اخلربة والقدرة الفنية:-

عل���ى مق���دم العط���اء ان يقدم دليال م�ثق���ا ي��شح امكانيته على تلبي���ة متطلبات اخلربة الفنية مع���ززة بنبذة تاريخية عن �شركت���ه وتاريخ تاأ�شي�شها 
وتخ�ش�شاته���ا والعم���ال املماثلة التي �شبق تنفيذها م�شح�بة بالبيانات املالية امل�شادق عليها من قب���ل اجلهات املخت�شة التي تربز م�قف ال�شركة 

املايل.
)ج( عل���ى مق���دم العطاء ان يقدم دليال م�ثقا ي��شح ان ال�شلع التي يعر�شها تفي مبتطلب���ات ال�شتخدامات وذلك بتقدمي �شهادة للب�شائع املماثلة من 

حيث احلجم والقيمة والتعقيد خالل اخلم�ض �شن�ات املا�شية.
3. بامكان مقدمي العطاء الراغبن �شراء ال�ثائق للعطاء بعد تقدمي طلب حتريري اىل العن�ان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة 

البيع لل�ثائق البالغة )75000( خم�شة و�شبع�ن الف دينار عراقي غري قابلة للرد.
4. عل���ى مقدم���ي العطاءات تق���دمي كفالة م�شرفية بن�شبة )1%( م���ن قيمة العطاء. )التاأمين���ات الولية( ل�شمان جدية امل�شارك���ة يف املناق�شة على ان 
تك�ن الكفالة �شادرة من م�شرف عراقي معتمد وتقدم من قبل مقدمي العطاءات او املدير املف��ض او م�ؤ�ش�ض ال�شركة امل�شاركة يف املناق�شة ح�شرا 
 Standard( وبام���كان ال�ش���ركات الجنبية تقدمي خطابات ال�شمان من م�شارف اجنبية م�شنفة من م�ؤ�ش�ش���ات الت�شنيف العاملية مثل م�ؤ�ش�شتي
and poor.moodys( بحيث مقب�ل من قبل امل�شارف العراقية املجازة من قبل البنك املركزي التي تتمتع بر�شانة مالية عالية، وتك�ن نافذة 

ملدة )28( ي�م من تاريخ انتهاء العطاء.
5. يجب ان يك�ن العطاء املقدم نافذًا ملدة )90( ي�مًا من تاريخ غلق املناق�شة ي�م )الحد( امل�شادف 2011/5/22.

6. يلتزم مقدم العطاء الذي حتال بعهدته املناق�شة دفع اج�ر ن�شر العالن.
7. يتم ت�شليم العطاءات يف مقر ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية الكائنة يف العراق- بغداد- ال�زيرية حملة 305 رقم ال�شارع/5 رقم البناية/6 
الطاب���ق الر�ش���ي/ العالق���ات هاتف الر�ش���ي )07270007345( رقم املحم����ل )07905754470( ويح���ق ملقدمي العط���اءات ال�شتف�شار عن اية 

commercial_dep@iraqiscas.com معل�مات تخ�ض املناق�شة عن طريق الربيد اللكرتوين اخلا�ض ب�شركتنا
و�شيتم عقد م�ؤمتر لالجابة عن ا�شتف�شارات مقدمي العطاءات يف مقر ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية/ �شعبة العالقات ال�شاعة العا�شرة �شباحًا 
م���ن ي����م )اخلمي�ض( امل�شادف 2011/5/12 ول ت�شتل���م العطاءات بعد ال�شاعة احلادية ع�شر من �شباح ي����م )الحد( امل�شادف 2011/5/22 وان 
العط���اءات املتاخ���رة �ش����ف ترف�ض وتفت���ح العطاءات يف ال�شاع���ة احلادية ع�شر والن�شف من ي����م )الحد( امل�ش���ادف 2011/5/22 ويف حالة اذا 
�شادف ي�م الفتح والغلق عطلة ر�شمية �شيك�ن م�عد الفتح والغلق يف الي�م الذي يليه بح�ش�ر مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن باحل�ش�ر 
يف مقر ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية/ بغداد/ ال�زيرية/ خلف املعهد الق�شائي/ حملة 305 �شارع 5 رقم البناية 6/ الطابق الر�شي/ �شعبة 
العالق���ات/ هات���ف الر�شي 07270007345 الهات���ف املحم�ل 07905754470 وبالمكان الطالع على تفا�شي���ل املناق�شة من خالل الطالع على 

امل�قع اللكرتوين اخلا�ض ب�شركتنا على �شبكة النرتنيت www.iraqiscas.com .  مع التقدير.
)جماز( يو�سف حممد روؤوف عبد احلميد
املدير العام وكالة
رئي�س جمل�س االدارة

ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية - العراق- بغداد- ال�زيرية- خلف املعهد الق�شائي - هاتف 7407355- 7407345 
- �ض.ب:- 26028/بغداد - النقال:- 07905754470 - حملة:- )305(/ رقم ال�شارع )5(/ رقم البناية )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/International 
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.

وزارة النفط/ �سركة احلفر العراقية
بغداد- �شارع الن�شال/بارك ال�شعدون - هاتف: 7198278 – 7191773 - الربيد اللكرتوين: idc@idc.gov.iq  -  �ض. ب: ال�شباط 19312

                              اإعالن املناق�شة: 
جتهيز معدات تكميلية ل�حدات الت�شميت

تعل���ن �شرك���ة احلفر العراقية اإحدى ت�شكي���الت وزارة النفط العراقية ع���ن مناق�شة جتهيز معدات تكميلي���ة ل�حدات ت�شميت، 
وح�ش���ب امل�ا�شف���ات وال�شروط الت���ي ميكن احل�ش�ل عليها م���ن هيئة العق����د وامل�شرتيات يف مقر ال�شرك���ة يف بغداد مقابل 
دف���ع مبل���غ )300.000( ثالثمائة األف دينار عراقي غري قابل للرد. فعلى الراغب���ن بامل�شاركة من ال�شركات املجهزة وال�شركات 
امل�شنعة اأو ممثليهم اأو وكالئهم املخ�لن املعتمدين )مع جلب كتاب الت�كيل م�قع وخمت�م من قبل ال�شركة( تقدمي عطاءاتهم 
بظرف���ن مغلقن )فني وجت���اري( يدون على كل ظرف ا�شم ورقم املناق�شة وخمت�مة بخت���م ال�شركة �شاحبة العطاء مع و�شل 
�ش���راء املناق�ش���ة. تقدم التاأمين���ات الأولية املقط�عة والبالغة 1% م���ن قيمة العطاء على �شكل خطاب �شم���ان او �شندات قر�ض 
�ش���ادرة ع���ن احلك�مة العراقية او �شك م�شدق او كفالة م�شرفية �شامنة عل���ى ان تك�ن �شادرة من م�شرف معتمد يف العراق 
ونافذة ملدة 90 ي�مًا من تاريخ غلق املناق�شة ت��شع بظرف ثالث مغلق يدون عليه رقم املناق�شة وا�شم ال�شركة �شاحبة العطاء 
م���ع تقرير فني ع���ن اإمكانات ال�شركة، ت�شتكمل هذه التاأمينات املقط�عة للعر�ض الفائز لت�شبح 5% من قيمة العطاء بعد اإ�شعار 
التبليغ بالإحالة وقبل ت�قيع العقد وتك�ن هذه الكفالة نافذة ول تطلق ال بعد اإيفاء املجهز بكافة التزاماته التعاقدية واإكمال 
ت�شليم امل�اد وقب�لها وانتهاء فرتة ال�شمان. ويتحمل من تر�ش� عليه املناق�شة اأجر ر�شم الطابع )البالغة قيمته 0.002 اثنان 
بالألف من قيمة العقد( واأج�ر ن�شر الإعالن وم�شاريف التحميالت الإدارية وبن�شبة ل تتجاوز 20% من الكلفة الفعلية لتنفيذ 
العق���د يف حال���ة خ���رق اللتزام بالعقد من قبل املجهز وقيام �شاحب العمل )�شركة احلف���ر( بتنفيذ هذا العقد من قبل طرف اآخر 
هذا اإ�شافة اىل حتمل اأية �شرائب ور�ش�م اأخرى مقرة قان�نًا. ت�دع العطاءات يف �شندوق العطاءات يف مقر ال�شركة. �شركة 
احلف���ر العراقي���ة غري ملزم���ة بقب�ل اأوطاأ العطاءات ويهم���ل اأي عطاء غري م�شت�يف لل�شروط وامل�ا�شف���ات او يرد بعد تاريخ 

الغلق. غلق املناق�شة يف ال�شاعة ال�احدة بعد ظهر ي�م الثنن امل�شادف 2011/5/16.
املدير العام/ رئي�س جمل�س االإدارة

وزارة ال�سباب والريا�سة/ دائرة ال�سوؤون الهند�سية والفنية
www.handasiya.net امل�قع اللكرتوين للدائرة الهند�شية

رقم املناق�سة )2010/124(  -  الباب )61(  -  اعادة اعالن
اىل/ كافة املقاولني وال�سركات العراقية والعربية واالجنبية التخ�س�سية

تعل���ن الدائ���رة الهند�شي���ة والفني���ة يف وزارة ال�شباب والريا�شة عن اع���الن مناق�شة )ان�شاء �شياج خارجي للقطع���ة املرقمة 1413/19 مقاطع���ة )18( يف الدي�انية( �شمن خطة 
ع���ام 2010 وح�ش���ب ال�شروط العامة للمقاولت اعمال الهند�شة املدني���ة بق�شميها الول والثاين وتعديالتها وال�شروط العامة لالعم���ال امليكانيكية والكهربائية ال�شادرة من قبل 
وزارة التخطي���ط والتع���اون المنائ���ي وتعليمات تنفيذ العق�د احلك�مية ال�شادرة من جمل�ض ال�زراء/ اللجنة القت�شادي���ة يف حالة تعلق اأي فقرة من فقرات الك�شف الفني مبا 
مذك����ر اآنف���ًا فعلى الراغبن من ال�ش���ركات واملقاولن العراقين امل�شنف���ن ان�شائيا من الدرجة املذك�رة ادن���اه وال�شركات العربية والجنبية من ا�شح���اب الخت�شا�ض مراجعة 
ق�ش���م �ش����ؤون اخلط���ة يف الدائرة الفني���ة والهند�شية )يف �شارع فل�شطن خلف ملعب ال�شعب ال���دويل( ل�شراء ن�شخة من العطاء وت�شعريه بالدين���ار العراقي علما ان �شعر العطاء 
ال�اح���د )150000( مئ���ة وخم�ش����ن الف دينار غري قابل للرد على ان يتم تقدمي ه�ية الت�شنيف ال�شلية عند �شراء العط���اء ون�شخة منها م�ش�رة اي�شا ويت�شمن تقدمي العطاء 

امل�شتم�شكات التالية:-
1. ه�ية ت�شنيف ال�شركات بال�شتيكية �شادرة من وزارة التخطيط والتعاون المنائي �شارية املفع�ل بالن�شبة لل�شركات العراقية درجة ت�شنيف )ثامنة(.

2. التاأمينات الولية تقدم على �شكل خطاب �شمان با�شم وزارة ال�شباب والريا�شة/ دائرة ال�ش�ؤون الهند�شية والفنية �شادر من احد امل�شارف العراقية املعتمدة من وزارة املالية 
بن�شبة 1% عند تقدمي العطاء ويكتمل اىل 5% عند الحالة.

3. ا�شت�شهاد من الهيئة العامة لل�شرائب معن�ن اىل وزارة ال�شباب والريا�شة ي�ؤيد �شالمته ال�شريبية وبراءة ذمة نافذة )ا�شلية وم�ش�رة(/ ق�شم ال�شركات اذا كان املتقدم �شركة 
وتاأييد من الهيئة العامة لل�شرائب اذا كان املتقدم مقاول.

4. يف حالة دخ�ل املناق�شة �شراكة بن �شركتن تك�ن امل�شاركة م�شادقة عند كاتب عدل.
5. تق���دمي م���ا ي�ؤك���د قدرة وخربة ال�شركة يف جمال املقاولة املعنية مع ابراز ما يثبت تنفي���ذ ال�شركة لالعمال املماثلة من جهة ر�شمية ان كان لي�ض لها تعامل �شابق مع ال�زارة ول 
يتم تزويدهم ب�ثائق املناق�شة يف حال ثب�ت خالف ذلك اما بالن�شبة لل�شركات التي لديها تعامل �شابق مع ال�زارة فيتم ال�شتناد اىل �شريتها الذاتية يف العمل مع ال�زارة ويف 

حال ت�جيه كتب انذار او �شحب عمل وثب�ت تلك�ؤ هذه ال�شركة ل يتم تزويدهم ب�ثائق املناق�شة.
6. تك�ن ال�شعار املقدمة نهائية وغري م�شروطة بالدينار العراقي ح�شرا رقما وكتابة وان ي�قع على جميع م�شتندات العطاء وتك�ن الكتابة وا�شحة وخالية من احلك وال�شطب 
وتك����ن جمي���ع الوراق )جدول الكميات(خمت�مة بختم املق���اول وت�قيعه مع بيان مدة اجناز العمل والعن�ان الكامل لل�شركة ورقم الهاتف والربيد اللكرتوين ان وجد وتقدمي 

البطاقة التم�ينية وه�ية الح�ال املدنية وبطاقة ال�شكن.
7. الدائرة غري ملزمة بقب�ل اوطاأ العطاءات.

8. �شخ�شية املقاول حمل اعتبار ول يحق له احالة هذه املقاولة او جزء منها اىل مقاول ثان�ي.
9. يلتزم املقاول او ال�شركة بتعين كادر هند�شي مقيم وجلميع الخت�شا�شات املطل�بة يف م�قع العمل يق�م بالتنفيذ.

10. على ال�شركة ان تق�م بتقدمي )C. V( يت�شمن ا�شماء الكادر الهند�شي والفني الداري والآليات التي تع�د لل�شركة واية م�ارد اخرى.
11. عدم ادراج اية حتفظات او �شروط غري مقب�لة.

12. تقدمي ما ي�ؤكد الكفاءة املالية للمتقدمن على ان يك�ن ك�شفا لل�شنة احلالية معدا من قبل حما�شب قان�ين.
13. تتحمل ال�شركة التي يحال بعهدتها العمل جميع ال�شرائب والر�ش�م التي تفر�ض من الدولة.

14. ارفاق و�شل �شراء العطاء عند التقدمي )الن�شخة ال�شلية(.
15. قيام ال�شركات واملقاولن بال�شتف�شار عن بن�د املناق�شة )جدول الكميات( واملخططات وغريها من اق�شام ال�زارة قبل التقدمي ويك�ن م�ش�ؤول عن مفردات عطائه املقدم.

16. يهمل اأي عطاء غري م�شت�ف للم�شتم�شكات اآنفًا ول يقبل اأي عذر من جراء ذلك.
17. يحق للدائرة ا�شتبعاد املقاول او ال�شركة غري الكف�ءة من خالل جتربتها معه يف املقاولت ال�شابقة التي نفذتها وعلى ا�شا�ض التعليمات وكذلك من خالل ال�شرت�شاد بالدوائر 

احلك�مية الخرى يتحمل من تر�ش� عليه املناق�شة اج�ر العالن او اية م�شاريف اخرى.
18. يعترب هذا العالن جزءا من م�شتندات املقاولة وجزءا ل يتجزاأ من العقد واإلزامًا للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العطاء ويعترب بندا من بن�د العقد املربم.

19. يق���دم العط���اء يف ثالث���ة ظروف خمت�مة الول الفني والثاين بقائمة ال�شعار )جدول الكميات( والثالث بامل�شتم�شكات اآنفًا واآخر م�عد لتقدمي العطاء ال�شاعة الثانية ع�شرة 
ظهرا من ي�م )الثالثاء( امل�افق 2011/5/17 اىل جلنة فتح العطاءات يف مقر ال�زارة يف متنزه الزوراء جماور القبة الفلكية.

20. على مقدمي العطاءات او من ميثلهم قان�نيا احل�ش�ر بامل�عد اآنفًا يف مقر ال�زارة الكائن يف متنزه الزوراء )القبة الفلكية( عند فتح العطاءات.
21. يعترب هذا العالن �شاري املفع�ل عند ن�شره يف ال�شحف او ل�حة العالنات او تعليقه من قبل ال�شعب الهند�شية يف بغداد واملحافظات.

مدير عام الدائرة الهند�سية والفنية
وزارة ال�سباب والريا�سة

MINISTRY OF OIL/ IRAQI DRILLING COMPANY )IDC(
Baghdad- Al Nidhal Street/ Park Al Saadoun  -  Tel: 96417191773 + 96417198278

Email: idc@idc.gov.iq  -  P.Box: Al Tubbad 1931.2

ANNOUNCEMENT   -   TENDER No. IDC/2011 /CEM.ACC
Supplying: integral equipments for cementing units

Iraqi Drilling Company، one of the Iraqi ministry of oil establishments، invites to bid for Supplying integral 
equipments far cementing units، in accordance with the conditions and specifications، which can be obtained 
from the purchasing department، )IDC( headquarters in Baghdad. The bidder will pay )300،000( Three Hundred 
Thousand Iraqi Dinars for the tender documents. Whoever is willing to participate in the above mentioned 
tender from Supplying companies، Manufacturers or their authorized representatives should submit their 
offers in two sealed envelops marked "Technical and commercial" respectively tender's name and number 
should be written on each envelop. The subtracted Bid Bond )1% of the Total Offer Price as a fixed value( to 
be presented as "bank guarantee letter or loan bond issued from the Iraqi government or banking guarantee or 
certified cheque" must be issued from an accredited bank in Iraq، valid for 90 days after the closing date of 
the tender and. to be included in a third sealed envelop with the tender's number and the company name with 
this offer in addition to the profile of the company. The awarded bidder must submit a 5% performance bond 
after award notification and before signing the contract. The PB shall be valid and not to be released until 
fulfillment of all contractual obligations، complete delivery of all the materials & acceptance thereof and end 
of the warranty، period.
Iraqi Drilling Company will not be obliged upon accepting lower offers، any offer that does not meet the 
specified conditions & specifications or received after the closing date will be excluded. The awarded co -
pany is responsible for the expenses of advertisement and publishing as well as the stamp duty fee )0-002 of 
the contract value(. Also in case of breach the Contract's obligation by the
Contractor and whereas the Employer will implement this Contract by other party. The Contractor shall 
bear Administrative expenses costs that shall not exceed 20% of the actual total cost of the Contract. In a -
dition، bear any other applicable taxes and duties.
The closing date will be on Monday the 16/5/2011 at 13:00 P.M.

Director General 

IDC/2011/CEM.ACC


