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العدد ( )1615ال�سنة ال�سابعة  -الثالثاء ( )29ايلول 2009

�شركة وا�سط العامة لل�صناعات الن�سيجية
مناق�صة رقم / 51 :م /و �ص ن  - 2009/تاريخ الغلق2009/10/18 :
�إعالن (�شراء �أجهزة خمتربية ومكائن تعبئة وتغليف)

تعل ��ن �شرك ��ة وا�سط العامة لل�صناعات الن�سيجية �إحدى ت�شكيالت وزارة ال�صناعة واملعادن عن �إع�ل�ان مناق�صة (�شراء �أجهزة خمتربية ومكائن تعبئة وتغليف)
وح�س ��ب املوا�صف ��ات الفني ��ة ،فعلى الراغب�ي�ن باال�شرتاك باملناق�ص ��ة مراجعة مقر ال�شرك ��ة يف حمافظة وا�سط  /الك ��وت الق�سم التجاري لغر� ��ض احل�صول على
ال�ش ��روط واملوا�صف ��ات املطلوبة لقاء مبلغ قدره ( )50000دينار غري قابل للرد وتودع العط ��اءات يف �صندوق العطاءات يف مقر ال�شركة يف موعد �أق�صاه نهاية
الدوام الر�سمي ليوم الغلق  2009/10/18وعلى ان يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة مثبت عليها ا�سم ال�شركة ورقم املناق�صة وا�سم املادة:ـ
الأول فن ��ي والث ��اين جت ��اري والثالث للم�ستم�س ��كات املطلوبة وت�شمل1 :ـ �شه ��ادة ت�أ�سي�س ال�شركة2 .ـ ت�أمين ��ات �أولية ( )%1ب�صك م�ص ��دق او خطاب �ضمان من
م�ص ��رف عراق ��ي معتم ��د او كفالة م�صرفية �ضامنة او �سندات القر�ض ال�ص ��ادرة عن احلكومة العراقية على ان ت�ستكمل باقي ن�سب ��ة الـ  %5عند ر�سو املناق�صة3 .ـ
براءة الذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب4 .ـ و�صل �شراء املناق�صة.
ميكن االطالع على موا�صفات املادة املطلوبة وكذلك ال�شروط العامة للمناق�صة على املوقع االلكرتوين ل�شركتنا  www.wsctiiraq.comوموقع الوزارة
االلك�ت�روين .www.industry.gov.lq :علما ان ال�شركة غري ملزم ��ة بقبول �أوط�أ العطاءات ومن تر�سو عليه املناق�صة يتحمل �أجور ن�شر الإعالن ويهمل
�أي عطاء غري م�ستوف لل�شروط �أعاله كما تدعو ال�شركة كافة امل�شاركني بح�ضور �إجراءات فتح العطاءات يف يوم االثنني املوافق .2009/10/19
املدير العام /رئي�س جمل�س الإدارة

متديد اعالن مناق�صة رقم /23م/ب ن م - 2009/ا�ستريادية

ل�شركة ابن ماجد العامة – الب�صرة
(الــمــــرة الــثـــالـــثـــة)

جتهيز و�سائد مطاطية خا�صة بج�سر الب�صرة للمرور ال�سريع
تدعو �شركة ابن ماجد العامة املجهزين من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لال�شرتاك يف املناق�صة اخلا�صة بتجهيز و�سائد مطاطية
خا�ص ��ة بج�س ��ر امل ��رور ال�سريع ،ومراجعة مق ��ر ال�شركة يف حمافظة الب�صرة ـ ح ��ي احل�سني -قرب �ساحة �سع ��د للح�صول على
�أوراق املناق�ص ��ة لق ��اء مبلغ قدره ( )25000فقط خم�سة وع�شرون الف دينار ل ��كل مناق�صة غري قابل للرد وتودع العطاءات يف
�صن ��دوق العط ��اءات يف مق ��ر ال�شركة مبوعد اق�ص ��اه نهاية الدوام الر�سمي لي ��وم الغلق املبني �أدناه وعل ��ى ان :ا -يقدم العطاء
بثالث ��ة ظروف خمتوم ��ة ومثبت عليها ا�سم ال�شركة ورق ��م املناق�صة وا�سم املادة ،الأول فني والث ��اين جتاري والثالث يحتوي
على امل�ستم�سكات املطلوبة وت�شمل:
* �شه ��ادة ت�أ�سي� ��س ال�شركة او هوي ��ة ت�صنيف املقاولني �أو هوية غرفة التجارة * .ت�أمين ��ات �أولية بن�سبة  %1من مبلغ املناق�صة
ب�ص ��ك م�ص ��دق �أو خطاب �ضمان من م�صرف عراقي معتمد او كفالة م�صرفي ��ة �ضامنة او �سندات القر�ض ال�صادرة عن احلكومة
العراقي ��ة عل ��ى ان ت�ستكمل باقي ن�سبة الـ %5عند ر�س ��و املناق�صة * .كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب ل�سنة .2009
* و�صل �شراء املناق�صة.
 ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات. يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور ن�شر الإعالن.تدع ��و ال�شرك ��ة كاف ��ة امل�شاركني حل�ض ��ور امل�ؤمتر ال ��ذي ينعقد يف مقره ��ا يف ال�ساع ��ة العا�ش ��رة �صباح ًا يوم االح ��د امل�صادف
 ،2009/9/27وكذلك ح�ضور �إجراءات فتح العطاءات يف ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا لليوم الذي يلي تاريخ الغلق املبني �أدناه.
 يهمل �أي عطاء غري م�ستوف لل�شروط �أعاله. املن�ش�أ :يكون التجهيز من منا�شئ عاملية معتمدةتاريخ الغلق
املواد املطلوب جتهيزها
رقم املناق�صة
و�سائد مطاطية خا�صة بج�سر الب�صرة نهاية الدوام الر�سمي ليوم االحد
/23م/ب ن م2009/
امل�صادف 2009/10/4
للمرور ال�سريع
(ا�ستريادية -للمرة الثالثة)
املدير العام /ء .عبد املطلب مطرود في�صل
رئي�س جمل�س الإدارة
E-mail: ibn_majidco@yahoo.com - Web site: www.ibnmajidco.com
موقع الوزارة www.industry.gov.iq

�إعادة �إعالن ن�شر مناق�صة رقم /47م/ب ن م2009/
لـ�شـركــة ابــن مــاجــد الـعــامــة – الب�صــرة
(الــمــــرة الــثـــانـــيـــة)

مو�ضوعها جتهيز م�شاعل عدد 10/لفرن م�صفى الديوانية
تدع ��و �شرك ��ة ابن ماجد العام ��ة يف الب�صرة� /إحدى ت�شكي�ل�ات وزارة ال�صناعة واملعادن كافة ال�ش ��ركات واملجهزين من ذوي اخلربة
واالخت�صا� ��ص لال�ش�ت�راك يف املناق�ص ��ات املبينة �أدناه واخلا�ص ��ة بتجهيز م�شاعل ع ��دد 10/لفرن م�صفى الديواني ��ة ،ومراجعة مقر
ال�شرك ��ة يف حمافظة الب�ص ��رة ـ حي احل�سني -قرب �ساحة �سعد للح�صول على املوا�صفات وال�ش ��روط اخلا�صة باملناق�صات لقاء مبلغ
ق ��دره ( )25000فق ��ط خم�س ��ة وع�شرون الف دين ��ار غري قابل للرد وتودع العط ��اءات يف �صندوق العطاءات يف مق ��ر ال�شركة مبوعد
اق�ص ��اه نهاي ��ة ال ��دوام الر�سمي ليوم الغلق املبني �أدناه وعل ��ى ان :ا -يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتوم ��ة ومثبت عليها ا�سم ال�شركة
ورقم املناق�صة وا�سم املادة ،الأول فني والثاين جتاري والثالث يحتوي على امل�ستم�سكات املطلوبة وت�شمل:
* �شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة او هوية ت�صنيف املقاولني �أو هوية غرفة التجارة جمددة لعام 2009/وح�سب تعليمات ت�سجيل وت�صنيف
املقاولني وال�شركات رقم ( )1ل�سنة 2008/النافذة ال�صادرة من وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي – الدائرة القانونية * .ت�أمينات
�أولي ��ة بن�سب ��ة  %1م ��ن مبلغ املناق�صة ب�صك م�صدق �أو خط ��اب �ضمان من م�صرف عراقي معتمد او كفال ��ة م�صرفية �ضامنة او �سندات
القر� ��ض ال�ص ��ادرة عن احلكومة العراقية على ان ت�ستكمل باقي ن�سبة الـ %5عند ر�سو املناق�صة * .كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة
لل�ضرائب ل�سنة  * .2009و�صل �شراء املناق�صة.
 ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات. يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور ن�شر الإعالن. التجهي ��ز م ��ن منا�شئ عاملي ��ة معتمدة ومن ال�شركات امل�صنع ��ة الأ�صلية ولي�س من �شركات و�سيطة تق ��وم بالتجميع خارج ال�شركاتامل�صنعة الأ�صلية.
تدعو ال�شركة كافة امل�شاركني حل�ضور امل�ؤمتر الذي ينعقد يف مقرها قبل �سبعة �أيام من تاريخ الغلق املبني �أدناه يف ال�ساعة العا�شرة
�صباح ًا ،وكذلك ح�ضور �إجراءات فتح العطاءات يف ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا لليوم الذي يلي تاريخ الغلق املبني �أدناه.
 -يهمل �أي عطاء غري م�ستوف لل�شروط �أعاله.

رقم املناق�صة
/47م/ب ن م(2009/ا�ستريادية ـ
املرة الثانية)

مو�ضوعها
جتهيز م�شاعل عدد 10/لفرن
م�صفى الديوانية

تاريخ الغلق
نهاية الدوام الر�سمي ليوم االثنني
امل�صادف 2009/10/12

املدير العام /ء .عبد املطلب مطرود في�صل
رئي�س جمل�س الإدارة
E-mail: ibn_majidco@yahoo.com - Web site: www.ibnmajidco.com
موقع الوزارة www.industry.gov.iq
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WASSIT STATE COMPANY FOR TEXTILE INDUSTRIES KUT--IRAQ
REF. TENDER NO: 51/W.T.I/2009 CLOSING DATE: 18/10 /2009
)ADVERTISMENT (Purchasing labrdtary apprattus and packing machine
 Wassit sate Co. for textile industries, one of the establishment ministry of indutry and minerals announces to need for:
)(Purchasing labrdtary apprattus and packing machine
 Stated, who wish to participate review of the commercial department of the copany located in the province of wassit / kut for obtaining on the specifications and
conditions against the amount of (50000) ID is non-refundable.
Note that the date of closing of tender is on (18/10/2009) and win tender has with
 wags of publishing and advertising the company also invites all participants to atend the bid opening procedures 19/10/2009.
Chairman of the Board of Directors

Ministry of industry & minerals /IBN- MAJID state company
Re- Announcement Tender – third time
Subject : Tender No. 23/T/ IBM/2009

IBN- MAJID state company one of .Ministry of industry & minerals
formations located in Basrah near SAAD Square , publishes the Tender No
23/T/ IBM/2009 to provide us with (Bearings for bridge assembly).
Whoever specialized producing & manufacturing companies , desire to
participate in said tender shall present history of company it’s establishment
& similar activities implemented earlier and what proves the company
situation from formal authorities & contact with company headquarter/
commercial department to receive a copy of terms and specifications
for set requirements from Basic origins against sum of (25000) I.D.
unrecoverable.
Moreover , the offer should be presented in closed and stamped three
envelopes ( technical, commercial &documents ) indicating to the name
of bidder and tender enclosing purchase receipt in addition to present
certified cheque or bank letter of
guaranty issued to order of IBN-MAJID state company supplies in 1% of
the submitted offer amount , and to be the validity of L/G as minimum two
months of closing date.
The last date for presenting the offers is 14:00 afternoon dated sun.
4/10/2009.
let be known on details of tender and specifications on website of ministry
(www.industry.gov.iq) or our company Web site:- wwww.ibnmajidco.
com.
A conference will be sun. 27/9/2009 at 10: 00 a. m. to respond on enquires
of said tender.
IBN-MAJID CO. is not bound to accept the Lowest offers prices
To whom tender awarded will bear the publicity expenses
Best regards
A BDUL-MUTTALIB MATTROOD FAISAL
Director General

Ministry of industry minerals /IBN-MAJID state company
)Re- Announcement Tender (for Second time
Subject: Tenders No. 47/T/IBM/2009

IBN- MAJID state company one of Ministry of industry & minerals
 formations located in Basra- near ,SAAD Square publishes the Te ders No. 47/T/IBM/2009 to provide us with (Burners for Refinery funace).
Whoever specialized producing & manufacturing companies, desired
 to participate in said tenders shall present history of company it's estalishment & similar activities implemented earlier and what proves the
company situation from formal authorities & contact with company
headquarter/commercial department to receive a copy of terms and
specifications for set requirements from basic origins against sum of
(25000 I.D. unrecoverable for each tender.. Moreover, the offer should
 be presented in closed and stamped three envelopes (technical, comercial & documents) indicating to the name of bidder and tender
enclosing purchase receipt in addition to present certified cheque or
bank letter of guaranty issued to order of IBM-MAJID state company
supplies in 1% of the submitted offer amount for each tender, and to
be validity of L/C as minimum three months of closing date.
The last date for presenting the offers is 14:00 afternoon dated Mon
12/10/2009 let be known on details of tender and specifications on
website of .Ministry (www.industry.gov.iq) or our company Web site:www.ibnmajidco.com.
Aconference will be held on Mon. 5/10/2009 at 10:00 a.m. to respond
on enquires of said tender.
IBN-MAJID CO. is not bound to accept the lowest offers prices.
To whom tender awarded will bear the publicity expenses
Best regards
ABDUL-MUTTALIB MATTROOD FAISAL
Director General

