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تعلن حمافظة نينوى عن اإجراء املناق�شة العامة للم�شروع املدرجة 
تفا�ش���يله يف اجل���دول اأدناه �ش���من )ترمي���م وتاأهيل وتو�ش���يع 
امل�شت�ش���فيات مع االأجهزة واالثاث يف املحافظة( املح�شوب على 
خطة تنمية االأقاليم لعام 2011 فعلى الراغبني باال�ش���راك بهذه 
املناق�شة والذين تتوفر فيهم ال�شروط وامل�شتم�شكات الواردة )يف 
التعليمات اإىل مقدمي العطاءات( املرافقة لالإعالن مراجعة )دائرة 
�شحة نينوى( للح�شول على م�شتندات املناق�شة لقاء مبلغ قدره 
)1250000( مليون ومئتان وخم�شون األف دينار للم�شروع غري 
قابل للرد على ان ت�شتكمل كافة امل�شتم�شكات املطلوبة وتقدم داخل 
ظرف مغلق وخمتوم وي�ش���جل عليه رقم االإعالن وا�شم امل�شروع 
ورقمه وا�شم مقدم العطاء وعنوانه الكامل وتو�شع يف �شندوق 

العطاءات يف )مبنى حمافظة نينوى( ويكون اآخر موعد لتقدمي 
العط���اءات يوم اخلمي�س املوافق 2011/5/26 ال�ش���اعة الثانية 

ع�شر ظهرا.
رقم 

مدة العمل/ درجة الت�شنيفا�شم امل�شروعامل�شروع
التاأمينات االأوليةيوم

1

تو�شيع بلدية 
االأ�شعة يف م�شت�شفى 

ال�شالم/ مركز 
املو�شل

ال�شاد�شة/ 
1% من مبلغ 540اإن�شائية

العطاء

 

حممد ح�سني �لبياتي
معاون �ملحافظ ل�س�ؤون �العمار و�خلدمات

تعل���ن حمافظة نين���وى عن اإج���راء املناق�ش���ة العامة للم�ش���روع 
املدرجة تفا�شيله يف اجلدول اأدناه �شمن )بناء مدار�س متكاملة 
متنوع���ة االحج���ام )6،12،18( �ش���ف وريا����س االطف���ال لعموم 
املحافظ���ة ع���دد 71( املح�ش���وب عل���ى خط���ة تنمية االأقالي���م لعام 
2011 فعلى الراغبني باال�ش���راك بهذه املناق�ش���ة والذين تتوفر 
فيهم ال�شروط وامل�شتم�شكات الواردة )يف التعليمات اىل مقدمي 
العط���اءات ( املرافق���ة باالإعالن مراجعة )املديري���ة العامة لربية 
نينوى/ االبنية املدر�ش���ية( للح�ش���ول على م�ش���تندات املناق�شة 
لقاء مبلغ قدره )300000( ثالثمائة األف دينار غري قابل للرد على 
ان ت�شتكمل كافة امل�شتم�شكات املطلوبة وتقدم داخل ظرف مغلق 
وخمتوم وي�شجل عليه رقم االإعالن وا�شم امل�شروع ورقمه وا�شم 

مق���دم العطاء وعنوانه الكامل وتو�ش���ع يف �ش���ندوق العطاءات 
يف )مبنى حمافظة نينوى( ويكون اآخر موعد لتقدمي العطاءات 

يوم االأربعاء املوافق 2011/5/25 ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا.
رقم 

مدة العمل/ درجة الت�شنيفا�شم امل�شروعامل�شروع
يوم

التاأمينات 
االأولية

55
بناء مدر�شة ذات 18 

�شف يف حي ال�شيماء/ 
مركز املو�شل

1% من مبلغ 360الثامنة/ اإن�شائية
العطاء

حممد ح�سني �لبياتي
معاون �ملحافظ ل�س�ؤون �العمار و�خلدمات

تعلن حمافظة نينوى عن اإجراء املناق�شة العامة للم�شروع املدرجة 
تفا�ش���يله يف اجل���دول اأدناه �ش���من )ترمي���م وتاأهيل وتو�ش���يع 
امل�شت�ش���فيات مع االأجهزة واالأثاث يف املحافظة( املح�شوب على 
خطة تنمية االأقاليم لعام 2011 فعلى الراغبني باال�ش���راك بهذه 
املناق�شة والذين تتوفر فيهم ال�شروط وامل�شتم�شكات الواردة )يف 
التعليمات اإىل مقدمي العطاءات( املرافقة لالإعالن مراجعة )دائرة 
�شحة نينوى( للح�شول على م�شتندات املناق�شة لقاء مبلغ قدره 
)1250000( مليون ومئتان وخم�شون األف دينار للم�شروع غري 
قابل للرد على ان ت�شتكمل كافة امل�شتم�شكات املطلوبة وتقدم داخل 
ظرف مغلق وخمتوم وي�ش���جل عليه رقم االإعالن وا�شم امل�شروع 
ورقمه وا�شم مقدم العطاء وعنوانه الكامل وتو�شع يف �شندوق 

العطاءات يف )مبنى حمافظة نينوى( ويكون اآخر موعد لتقدمي 
العط���اءات يوم اخلمي�س املوافق 2011/5/26 ال�ش���اعة الثانية 

ع�شر ظهرا.
رقم 

مدة العمل/ درجة الت�شنيفا�شم امل�شروعامل�شروع
يوم

التاأمينات 
االأولية

2

تو�شيع بناية 
اال�شت�شارية يف 

امل�شت�شفى ال�شالم/ 
مركز املو�شل

ال�شاد�شة/ 
1% من مبلغ 540اإن�شائية

العطاء

 

حممد ح�سني �لبياتي
معاون �ملحافظ ل�س�ؤون �العمار و�خلدمات

حمافظة نين�ى/ ق�سم �لعق�د
�لعدد 749   -   �لتاريخ 2011/5/8     -    �إعالن رقم )2/8( 2011 للمرة �الأوىل

حمافظة نين�ى/ ق�سم �لعق�د
�لعدد 727   -   �لتاريخ 2011/5/5     -    �إعالن رقم )1/19( 2011 للمرة �الأوىل

حمافظة نين�ى/ ق�سم �لعق�د
�لعدد 750   -   �لتاريخ 2011/5/8     -    �إعالن رقم )2/9( 2011 للمرة �الأوىل


