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العدد ( )1627ال�سنة ال�سابعة  -الثالثاء ( )13ت�شرين االول 2009

وزارة الزراعة
الهي�أة العامة للإر�شاد والتعاون الزراعي
اىل /جريدة املدى الغراء

م� /إعـــــــالن
ن�شريكم اىل �إعالننا املرقم ( )1جتهيز لعام
 2009حيث ورد �أن العطاءات تقبل لغاية
ال�ساعة ( )12ظهر يوم 2009/10/11
وال�صحيح هو الأربعاء 2009/10/21
راجني ن�شره يف �صحيفتكم..
مع التقدير
(اعالن مناق�صة جتهيز �شاتلة رز مركوبة
رقم ( )2لعام )2009
ي�سر الهي�أة العامة لالر�شاد والتعاون الزراعي/احدى ت�شكيالت وزارة الزراعة والكائنة يف ابي
غريب .ان تعلن عن وجود مناق�صة �سرية لتجهيزها بـ �شاتالت رز مركوبة ذات �ستة خطوط وبعدد
( )10ع�شر �شاتالت .فعلى الراغبني باال�شرتاك باملناق�صة من ذوي اخل�برة واالخت�صا�ص من
ال�شركات واالفراد واملكاتب املعتمدة امل�سجلني لدى غرفة جتارة بغداد ولغاية الدرجة ال�ساد�سة لعام
 2009احل�ضور اىل مقر الهي�أة/الق�سم القانوين لغر�ض احل�صول على املوا�صفات الفنية لقاء مبلغ
مقداره ( )25000خم�سة وع�شرون الف دينار غري قابل للرد ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور
ن�شر االعالن  .وان مدة االعالن ( )15خم�سة ع�شر يوما تبد�أ من �آخر اعالن على ان يرفق مع العطاء
امل�ستم�سكات التالية:
 .1هوية غرفة جتارة بغداد لعام  2009جمددة.
 .2ت�أمينات اولية بن�سبة ( )%1من قيمة العطاء تقدم ب�صك م�صدق او خطاب �ضمان لأمر الهي�أة
وبا�سم ال�شخ�ص مقدم العطاء ح�صرا.
 .3كتاب خمال�صة من الهي�أة العامة لل�ضرائب معنون اىل الهي�أة ح�صرا.
 .4تقدمي ما ي�ؤيد اال�شرتاك يف االعمال املماثلة.
 .5و�صل �شراء.
 .6عقد تا�سي�س ال�شركة او اجازة املكتب ا�صولية.
 .7تكون مدة التجهيز (� )60ستني يوما من تاريخ توقيع العقد.
 .8الهي�أة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات.
 .9تقدمي م�ستم�سكات �شخ�صية (هوية االحوال املدنية� ،شهادة اجلن�سية العراقية ،البطاقة التموينية،
بطاقة ال�سكن).
 .10تهمل العطاءات غري امل�ستوفية لل�شروط القانونية.
 .11تقبل العطاءات لغاية ال�ساعة ( )12الثانية ع�شرة ظهر ًا ليوم اخلمي�س .2009/10/29
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(اعالن مناق�صة جتهيز حا�صدات رز
رقم ( )3لعام )2009
ي�سر الهي�أة العامة لالر�شاد والتعاون الزراعي/احدى ت�شكيالت وزارة الزراعة والكائنة يف ابي غريب .ان تعلن
عن وجود مناق�صة �سرية لتجهيزها بـ حا�صدات رز عدد ( )2اثنان .فعلى الراغبني باال�شرتاك باملناق�صة من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص من ال�شركات واالفراد واملكاتب املعتمدة امل�سجلني لدى غرفة جتارة بغداد ولغاية الدرجة
ال�ساد�سة لعام  .2009احل�ضور اىل مقر الهي�أة/الق�سم القانوين لغر�ض احل�صول على املوا�صفات الفنية لقاء
مبلغ مقداره ( )25000خم�سة وع�شرون الف دينار غري قابل للرد ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر
االعالن  .وان مدة االعالن ( )15خم�سة ع�شر يوما تبد�أ من �آخر اعالن على ان يرفق مع العطاء امل�ستم�سكات
التالية:
 .1هوية غرفة جتارة بغداد لعام  2009جمددة.
 .2ت�أمينات اولية بن�سبة ( )%1من قيمة العطاء تقدم ب�صك م�صدق او خطاب �ضمان لأمر الهي�أة وبا�سم ال�شخ�ص
مقدم العطاء ح�صرا.
 .3كتاب خمال�صة من الهي�أة العامة لل�ضرائب معنون اىل الهي�أة ح�صرا.
 .4تقدمي ما ي�ؤيد اال�شرتاك يف االعمال املماثلة.
 .5و�صل �شراء.
 .6عقد تا�سي�س ال�شركة او اجازة املكتب ا�صولية.
 .7تكون مدة التجهيز (� )60ستني يوما من تاريخ توقيع العقد.
 .8الهي�أة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات.
 .9تقدمي م�ستم�سكات �شخ�صية (هوية االحوال املدنية� ،شهادة اجلن�سية العراقية ،البطاقة التموينية ،بطاقة
ال�سكن).
 .10تهمل العطاءات غري امل�ستوفية لل�شروط القانونية.
 .11تقبل العطاءات لغاية ال�ساعة ( )12الثانية ع�شرة ظهر ًا ليوم اخلمي�س .2009/10/29

(اعالن مناق�صة جتهيز �شاتلة رز مركوبة
رقم ( )4لعام )2009

ي�سر الهي�أة العامة لالر�شاد والتعاون الزراعي/احدى ت�شكيالت وزارة الزراعة والكائنة يف ابي
غريب .ان تعلن عن وجود مناق�صة �سرية لتجهيزها بـ �شاتالت رز مركوبة ذات ثمانية خطوط
وبعدد ( )4اربع �شاتالت .فعلى الراغبني باال�شرتاك باملناق�صة من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص من
ال�شركات واالفراد واملكاتب املعتمدة امل�سجلني لدى غرفة جتارة بغداد ولغاية الدرجة ال�ساد�سة
لعام  .2009احل�ضور اىل مقر الهي�أة/الق�سم القانوين لغر�ض احل�صول على املوا�صفات الفنية لقاء
مبلغ مقداره ( )25000خم�سة وع�شرون الف دينار غري قابل للرد ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة
اجور ن�شر االعالن  .وان مدة االعالن ( )15خم�سة ع�شر يوما تبد�أ من �آخر اعالن على ان يرفق مع
العطاء امل�ستم�سكات التالية:
 .1هوية غرفة جتارة بغداد لعام  2009جمددة.
 .2ت�أمينات اولية بن�سبة ( )%1من قيمة العطاء تقدم ب�صك م�صدق او خطاب �ضمان لأمر الهي�أة
وبا�سم ال�شخ�ص مقدم العطاء ح�صرا.
 .3كتاب خمال�صة من الهي�أة العامة لل�ضرائب معنون اىل الهي�أة ح�صرا.
 .4تقدمي ما ي�ؤيد اال�شرتاك يف االعمال املماثلة.
 .5و�صل �شراء.
 .6عقد تا�سي�س ال�شركة او اجازة املكتب ا�صولية.
 .7تكون مدة التجهيز (� )60ستني يوما من تاريخ توقيع العقد.
 .8الهي�أة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات.
 .9تقدمي م�ستم�سكات �شخ�صية (هوية االح���وال املدنية� ،شهادة اجلن�سية العراقية ،البطاقة
التموينية ،بطاقة ال�سكن).
 .10تهمل العطاءات غري امل�ستوفية لل�شروط القانونية.
 .11تقبل العطاءات لغاية ال�ساعة ( )12الثانية ع�شرة ظهر ًا ليوم اخلمي�س .2009/10/29

وزارة الدفاع /دائرة املرية /مديرية اال�شغال

املو�ضوع � /إعادة �إعالن مناق�صة (وزارة الدفاع /دائرة املرية � /أ�ش)2009 /4/
تعلن دائرة املرية /مديرية اال�شغال  /احدى ت�شكيالت وزارة الدفاع عن اعادة اعالن املناق�صة اخلا�صة باكمال متطلبات قيادة القوة
اجلوية والقواعد التابعة لها واملت�ضمنة (�إن�شاء ق�سم الإطفاء والإنقاذ مع الكراجات اخلا�صة به يف قاعدة التاجي اجلوية)
فعلى ال�شركات واملقاولني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص الراغبني يف اال�شرتاك يف املناق�صة مراجعة مقر الوزارة – مديرية
اال�شغال خلف وزارة التخطيط ال�سابقة لغر�ض احل�صول على م�ستندات وخمططات املناق�صة لقاء مبلغ قدره ( )250000دينار
(مئتان وخم�سون الف دينار) غري قابل للرد ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر االعالن وعلى املناق�ص تقدمي امل�ستم�سكات
املدرجة ادناه مع عطائه و�سوف يهمل كل عطاء غري م�ستوف لل�شروط مع العر�ض بان موعد ن�شر االعالن هو يوم االحد امل�صادف
 2009/10/11واخر موعد لقبول العطاءات هو ال�ساعة الثانية ع�شرة من ظهر يوم االربعاء امل�صادف . 2009/10/21
امل�ستم�سكات:
-1هوية ت�صنيف املقاولني الدرجة (الرابعة) جمددة لعام � 2009صادرة من وزارة التخطيط والتعاون االمنائي على ان تكون من
نوع الهويات البال�ستيكية احلديثة ح�صر ًا.
-2هوية احتاد املقاولني جمددة لعام .2009
 -3تقدمي ت�أمينات اولية قدرها  %1من مبلغ عطائه على �شكل خطاب �ضمان با�سم مقدم العطاء �أو �صك م�صدق با�سم وزارة الدفاع
واليقبل �صك عادي على ان يكون من احد م�صارف حمافظة بغداد املعتمدة ح�صر ًا.
 -4تقدمي براءة ذمة من قبل الهيئة العامة لل�ضرائب جمددة لعام ( 2009ن�سخة ا�صلية).
�-5شهادة ت�أ�سي�س ال�شركات واجازة ممار�سة املهنة.

 -6ملف يت�ضمن ال�سرية الذاتية لل�شركة وتفا�صيل عن امكانياتها املالية والفنية واالليات واملالكات الفنية واالدارية العاملة لديها
ورقم احل�ساب امل�صريف.
 -7تثبيت عنوان املقاول الكامل �أو املدير املفو�ض لل�شركة مع �إرفاق �صورة من بطاقة ال�سكن والبطاقة التموينية وهوية االحوال
املدنية جمددة.
-8قائمة باالعمال املماثلة املنفذة من قبل ال�شركة او املقاول م�صادقة من قبل اجلهة التعاقدية املعنية.
 -9تقدمي ح�ساب ختامي لل�شركة م�صادق من قبل حما�سب قانوين لآخر �سنتني مالية.
 -10يرفق بالعطاء و�صل �شراء م�ستندات املناق�صة (الن�سخة اال�صلية).
مالحظة:
 -1تقدم العطاءات بثالثة عرو�ض منف�صلة  ،كل عر�ض يف ظرف مغلق وخمتوم العر�ض االول فني (يحتوي املوا�صفات الفنية
اخلا�صة بالعمل) والعر�ض الثاين جتاري (يحتوي كلفة العمل) والعر�ض الثالث (يحتوي على امل�ستم�سكات املطلوبة لال�شرتاك
باملناق�صة).
 -2يهمل �أي عطاء غري م�ستوف للم�ستم�سكات املطلوبة اعاله.
 -3ملزيد من املعلومات االت�صال برقم الهاتف (� )5485282أو الدخول اىل املوقع االلكرتوين www.mod.mil.iq
– 4الوزارة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات.

مديرية اال�شغال

