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العدد ( )1629ال�سنة ال�سابعة  -اخلمي�س ( )15ت�شرين االول 2009

STATE COMPANY FOR ELECTRICAL INDUSTRIES

ال�شركة العامة لل�صناعات الكهربائية
�إعالن رقم ()2009/15

Advertisement NO. 15/ 2009

The state company for electrical industries/one of Ministry of Industry and Minerals Companies / is glad to invite
specialists to participate in the below tender:

تدعو ال�شركة العامة لل�صناعات الكهربائية �إحدى ت�شكيالت وزارة ال�صناعة واملعادن ذوي االخت�صا�ص للم�شاركة يف املناق�صة املبينة �أدناه:ـ
لقاء املبلغ امل�ؤ�شر �إزاء املناق�صة وغري قابل للرد..

رقم املناق�صة

ت

Tender Price
25000 ID

�سعر ال�شراء

 /17 1م�/ص ك هـ  2009/جتهيز مرجل بخاري  25.000دينار

�إعـــــــالنـــات

فعلى الراغبني بامل�شاركة مراجعة مقر ال�شركة الكائن يف الوزيرية ل�شراء املناق�صة �أعاله ومرفق معها كافة التفا�صيل وال�شروط م�ست�صحبني
معهم ما يلي:ـ
1ـ على املجهز تقدمي ت�أمينات �أولية بن�سبة ( )%1من مبلغ العطاء مبوجب خطاب �ضمان او �صك م�صدق او كفالة م�صرفية �ضامنة او �سندات
القر�ض ال�صادرة عن احلكومة العراقية وان تكون �صادرة من م�صرف عراقي معتمد وبخالفه يهمل العطاء.
2ـ �إرفاق براءة الذمة من ال�ضريبة وامل�ستم�سكات ال�شخ�صية وبحالة عدم تقدميها يهمل العطاء.
3ـ وال تقبل العطاءات الواردة عن طريق االنرتنيت وعلى ال�شركات الأجنبية التي لي�س لها ممثل يف العراق �إر�سال عطاءاتها عن طريق الربيد
امل�سجل ( )DHLقبل تاريخ الغلق مع �إرفاق امل�ستم�سكات.
4ـ �سيتم عقد م�ؤمتر خا�ص بالإجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني يف املناق�صة وقبل �أ�سبوع من تاريخ الغلق.
علما ان �آخر موعد ال�ستالم العطاءات يوم الأحد املوافق  2009/11/8ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا بتوقيت بغداد املحلي و�سوف يهمل �أي
عطاء يرد بعد هذا املوعد علما ان ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور ن�شر الإعالن.
كما ميكن االطالع على موا�صفات املادة املطلوبة وكذلك ال�شروط العامة للمناق�صة على موقع الوزارة االلكرتوين
( )www.industry.gov.iqوموقع ال�شركة االلكرتوين (.)www.seic.net
ومرا�سلة �شركتنا على الربيد االلكرتوين التايل:ـ

بريد الوزارة االلكرتوين economic@industry.gov.iq
بريد الوزارة االلكرتوين economic-industry@yahoo.com
بريد الوزارة االلكرتوين economictenders@yahoo.com
الرئي�سي لل�شركة seic2004@yahoo.com
الق�سم التجاري seiciraq@yahoo.com

ال�شركة العامة لتجارة احلبوب  /الق�سم القانوين

رقم املناق�صة 2009 /64

الربيد االلكرتوين-:
IMPORT 1 @iqgrainb.com
IMPORT 2 @iqgrainb.com
IMPORT 3 @iqgrainb.com

رقم التبويب 3342

�إعــــــــالن

تعلن ال�شركة العامة لتجارة احلبوب عن مناق�صة حتميل وتفريغ �صومعة الكوفة ،فعلى الراغبني
باال�شرتاك يف املناق�صة وفق ال�شروط واملوا�صفات مراجعة الق�سم القانوين يف مقر ال�شركة الكائن
يف باب املعظم ل�شراء ال�شروط واملوا�صفات مقابل دفع مبلغ قدره ( )250000فقط مئتان وخم�سون
الف دينار غري قابل للرد و�سيكون اخر موعد لقبول العطاءات لغاية ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا ليوم
االربعاء املوافق  2009/10/28مع ت�أمينات اولية ب�صك م�صدق من احد امل�صارف يف بغداد او بكفالة
م�صرفية لأمر ال�شركة با�سم املناق�ص ح�صرا مببلغ قدره ( )50000000خم�سون مليون ًا ويف حالة تقدمي
الت�أمينات من خارج بغداد فيكون عن طريق فروعنا يف املحافظات وار�سالها مبوجب كتاب ر�سمي مزود
بو�صل قب�ض من الفرع� ،أما بخ�صو�ص خطاب ال�ضمان فري�سل مع ت�أييد �صحة �صدوره من مواقعنا على
ان يرفق مع العطاء امل�ستم�سكات التالية:
الوثائق املطلوبة:
 -1كتاب ت�أييد ت�سجيل املتقدم يف الهيئة العامة لل�ضرائب.
� -2صورة هوية االحوال املدنية.
 -3بطاقة ال�سكن.
-4البطاقة التموينية.
-5البيانات االخرى املطلوبة بالعطاء.
� -6شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة.
و�سوف يهمل �أي عطاء غري م�ستوف ال�شروط اعاله و�سيتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر
االعالن واية م�صاريف اخرى.
املدير العام بالوكالة

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

املدير العام
ورئي�س جمل�س الإدارة
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Tender No.
17/T/E.L.I/2009 Fire Tude

In return of fees cost of the tender (as in above mentioned table) I.D un-returnable. So anyone who wishes to
participate in the above mentioned tender have to visit the headquarter of the company in Baghdad / Wazirya to
buy it and attached with it all the details and conditions bringing with them the following:
1- the supplier must present initial insurance amount by a cheque amounting (1%) from the total amount of the
offer by (Bank Guarantee or letter of guarantee or confirmed cheque) or Loan bill issued by the Iraqi Government
and should be issued by an Iraqi liable Bank otherwise the offer will be neglected .
2- Offering Tax exemption and personal documents otherwise the offer will be neglected.
3- The offers received by internet are (rejected) and foreign companies which do not have presentation in Iraq,
they have to send their offers by (DHL) before the closing date, with all documents.
4- There will be a conference held to answer all the questions of the participants about the Tender before a week
of the closing date.
How ever, last date of receiving offers will be on 8- November -2009 at 12 pm Baghdad Local Time and any offer
comes after that date will be neglected- and our company is not obliged to accept the lowest offer and anyone takes
the Bid will bear the advertisement cost.
Also, you can find the material's specification and the general conditions of the tender on the following web sites:
www.industry.gov.iq
www.seic.net
@E-Mails: economic@industry.gov.iq (E-mail of the Ministry of industry and Minerals) economic-industry
)yahoo.com (E-mail of the Ministry of industry and Minerals
)economictenders@yahoo.com (E-mail of the Ministry of industry and Minerals
)seiec2004@yahoo.com (E-male of State Company for Electrical Indus tries
)seic iraq@yahoo.com (E-mail of Commercial Department

Director General

(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 اخل�برة واالخت�صا�ص من ال�شركات واالف��راد 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 ( )2لعام )2009

(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 �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

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

