10

�إعــــالنـــات
Advertisement

العدد ( )1632ال�سنة ال�سابعة  -الأثنني ( )19ت�شرين االول 2009

مناق�صة رقم/ 46 :م /و �ص ن 2009/
للمرة الثانية
تاريخ الغلق2009/11/15 :

�إعالن للمرة الثانية

(جتهيز ماكنة �صباغة وق�صر وماكنة لف الرطب
وماكنة فح�ص وكوي االقم�شة)

تعلن �شركة وا�سط العامة لل�صناعات الن�سيجية �إحدى ت�شكيالت وزارة ال�صناعة
واملعادن عن �إعادة �إعالن مناق�صة (جتهيز ماكنة �صباغة وق�صر وماكنة لف الرطب
وماكنة فح�ص وك��وي االقم�شة) للمرة الثانية وح�سب املوا�صفات الفنية ،فعلى
الراغبني باال�شرتاك باملناق�صة مراجعة مقر ال�شركة يف حمافظة وا�سط  /الكوت
الق�سم التجاري لغر�ض احل�صول على ال�شروط واملوا�صفات املطلوبة لقاء مبلغ
قدره ( )50000دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات يف �صندوق العطاءات يف مقر
ال�شركة يف موعد �أق�صاه نهاية الدوام الر�سمي ليوم الغلق  2009/11/15وعلى ان
يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة مثبت عليها ا�سم ال�شركة ورقم املناق�صة وا�سم
املادة :الأول فني والثاين جتاري والثالث للم�ستم�سكات املطلوبة وت�شمل:
1ـ �شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة.
2ـ ت�أمينات �أولية ( )%1ب�صك م�صدق او خطاب �ضمان من م�صرف عراقي معتمد او
كفالة م�صرفية �ضامنة او �سندات القر�ض ال�صادرة عن احلكومة العراقية على ان
ت�ستكمل باقي ن�سبة الـ  %5عند ر�سو املناق�صة.
3ـ براءة الذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب.
4ـ و�صل �شراء املناق�صة.
ميكن االط�لاع على موا�صفات امل��ادة املطلوبة وكذلك ال�شروط العامة للمناق�صة
على املوقع االلكرتوين ل�شركتنا  www.wsctiiraq.comوموقع الوزارة
االلكرتوين  www.industry.gov.lqعلما ان ال�شركة غري ملزمة 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 امل�صادف .2009/11/16
املدير العام
رئي�س جمل�س الإدارة

WASSIT STATE COMPANY

FOR TEXTILE INDUSTRIES KUT--IRAQ REF. TENDER
NO: 46/W.T.I/2009 CLOSING DATE: 15 /11 /2009

ADVERTISMENT

( for second time ) (Purchasing of dyeing machine
+ pleaching wetting winding machine + checking
)machine and ironing garments machine
Wassit sate Co. for textile industries, one of the
establishment ministry of industry and minerals
announces to need for : (Purchasing of dyeing
machine + pleaching wetting winding machine +
)checking machine and ironing garments machine
for second time, according to specifications and
conditions stated, who wish to participate review
of the commercial department of the company
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
(15 /11 /2009) and win tender has with wags of
publishing and advertising the company also
invites all participants to attend the bid opening
)procedures (16 /11 /2009
Chairman of the Board of Directors

املديرية العامة مل�شاريع �إنتاج الطاقة الكهربائية
مديرية م�شاريع �إنتاج املنطقة اجلنوبية
اعالن املناق�صة املرقمة  2009/11اجلنوبية

تدعو املديرية العامة مل�شاريع انتاج الطاقة الكهربائية/مديرية م�شاريع �إنتاج املنطقة اجلنوبية
�أحدى ت�شكيالت وزارة الكهرباء املجهزين من ذوي االخت�صا�ص لال�شرتاك باملناق�صة املرقمة
 2009/11اجلنوبية اخلا�صة بتجهيز مادة الكونكريت اجلاهز اىل م�شروع ديزالت الب�صرة/
القرنة ومبوجب ال�شروط واملوا�صفات الفنية املطلوبة والتي ميكن احل�صول عليها من مقر
املديرية الكائن يف منطقة مناوي جلم قرب م�سبح اجلامعة .
 .1يرفق مع العطاء �صك م�صدق مببلغ  %1من قيمة العطاء كت�أمينات �أولية وتكون نافذة ملدة
ثالثة �أ�شهر و�ستهمل العطاءات التي مل ترفق بها هذه الت�أمينات.
 .2تدوين الأ�سعار رقما وكتابة والتوقيع على جميع �صفحات وم�ستندات املناق�صة .
 .3تكون الكتابة وجميع الأرقام وا�ضحة وخالية من احلك �أو �شطب وان �أي ت�صحيح يجب �أن
يكون مقرتن بتوقيع مقدم العطاء وال يجوز �إهمال الأرقام �أو الكتابات املطلوبة يف املناق�صة.
 .4ال يجوز ا�ضافة اية �شروط وحتفظات اىل العطاء وبخالفه يهمل العطاء.
 .5يرفق مع العطاء و�صل القب�ض و�شهادة الت�سجيل لدى الهيئة العامة لل�ضرائب نافذة والتي
تخوله اال�شرتاك يف املناق�صة .
 .6املديرية غري ملزمة بقيول اوطا العطاءات ويهمل �أي عطاء ي�أتي بعد تاريخ الغلق .
� .7آخر موعد لتقدمي وقبول العطاءات ال�ساعة الواحدة ظهرا ليوم (الأحد) املوافق
( )2009/11/1يف مقر مديرية م�شاريع انتاج املنطقة اجلنوبية الكائن يف منطقة مناوي جلم
قرب م�سبح اجلامعة .
 .8يو�ضع العطاء وكافة امل�ستندات يف ظرف مغلق وخمتوم ويدون على الظرف رقم املناق�صة
وتاريخ الغلق.
 .9بدل اال�شرتاك للمناق�صة مبلغ قدره( )100000دينار فقط مائة �ألف دينار غري قابلة للرد .
 .10رف�ض العطاء املبني على تخفي�ض ن�سبة مئوية �أو مبلغ مقطوع من العطاءات الأخرى وعدم
قبول �أي تخفي�ض �أو زيادة يقدم بعد موعد غلق املناق�صة .
 .11يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور ن�شر االعالن .
 .12تخ�ضع الإحالة اىل ا�ستقطاع �ضريبي ك�أمانات �ضريبية بن�سبة . %3
 .13ذكر عنوان ورقم الهاتف للم�شرتك يف املناق�صة (امل�سكن  +املكتب) .
 .14بيان املوقع االلكرتوين يف وثائق العطاء والربيد االلكرتوين وا�سم وعنوان ال�شخ�ص

امل�س�ؤول عن متابعة اال�ستف�سارات التي تخ�ص العطاء.
 .15يرفق مع العطاء �صورة من بطاقة ال�سكن  +البطاقة التموينية .
 .16يجب �أن يكون تاريخ نفاذ العر�ض املقدم من قبلكم ملدة ( �شهرين )من تاريخ تقدمي العطاء.
 .17يتم اعتماد تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم( )1ل�سنة  2008و�أية تعديالت �صادرة
عليها .
 .18يحدد احلد الأعلى للغرامات الت�أخريية بن�سبة ال تتجاوز  %10من مبلغ العقد مبوجب املعادلة
(مبلغ العقد/مدة العقد)× = %10الغرامة الت�أخريية لليوم الواحد على �أن ال يتجاوز مبلغ الغرامة
ربع مدة تنفيذ العمل �أيهما ا�سبق.
 .19مدة التجهيز(�أربعة �أ�شهر) تبد�أ ح�سب متطلبات العمل بالكمية والوقت املطلوب لو�صول
املادة وح�سب توجيهات املهند�س امل�شرف اعتبارا من تاريخ ا�ستالم كتاب الإحالة.
 .20الهوية املطلوبة(هوية غرفة التجارة �أو هوية ت�سجيل �شركات) �صادرة وفق تعليمات
ت�سجيل املقاولني رقم ( )1لعام 2008
 .21عند م�صادفة تاريخ الغلق يوم جمعة �أو عطلة ر�سمية فيكون تاريخ الغلق يف اليوم الذي
يليه .
 .22يتعهد �صاحب العطاء ب�صحة جميع امل�ستندات التي يقدمها يف عطاءه ويف حالة خالف ذلك
يتحمل جميع الإجراءات القانونية التي تن�ص عليها القوانني والتعليمات النافذة .
 .23يتم التوقيع واخلتم على �شروط وم�ستندات املناق�صة �آنفا .
 .24يف حالة ا�شرتاك �أكرث من �شركة �أو جمهز يف املناق�صة يجب تثبيت ن�سبة امل�شاركة يف العطاء
املقدم من قبلهم .
 .25املناق�صة خا�ضعة لأحكام قانون حت�صيل الديون احلكومية رقم  56ل�سنة � 1977أو �أي
قانون �آخر يحل حمله .
� .26إرفاق الأعمال املماثلة �أن وجدت.
.27يف حالة وجود �أي ا�ستف�سار خا�ص من قبلكم يرجى مرا�سلتنا على الربيد االلكرتوين
واخلا�ص باملناق�صات Tenders2009@yahoo.com
املهند�س /حممد عبداالمري ح�سني
مدير م�شاريع انتاج املنطقة اجلنوبية

وزارة املالية/دائرة عقارات الدولة

اعــــــــالن

تعلن وزارة املالية/دائرة عقارات الدولة عن ت�أجري العقار املدرجة تفا�صيله
ادناه باملزايدة العلنية لعموم املواطنني وفق بيع وايجار اموال الدولة
رقم  32ل�سنة  1986املعدل وخالل ( )30يوما تبد�أ من اليوم التايل لن�شر
االعالن فعلى الراغبني بالت�أجري مراجعة ق�سم امل�صادرة واملحجوزة/
�شعبة املحجوزة يف الدائرة اعاله الواقعة يف �شارع الر�شيد/قرب ج�سر
ال�سنك لالطالع على التفا�صيل م�ست�صحبني معهم الت�أمينات القانونية
البالغة  %20من القيمة املقدرة ب�صك م�صدق مع بطاقة ال�سكن والبطاقة
التموينية و�ستجري املزايدة يف ال�ساعة العا�شرة �صباحا يف ديوان هذه
الدائرة الكائنة يف �شارع الر�شيد/وان مدة االيجار �سنة واحدة ويتحمل
من تر�سو عليه املزايدة اجور خدمة بن�سبة  %2من بدل االيجار واذا �صادف
يوم املزايدة جمعة او عطلة ر�سمية فتكون املزايدة يف اليوم التايل.
رقم العقار

امل�ساحة بدل االيجار ال�سنوي

االو�صاف

قطعة ار�ض م�شيد عليها دار من
 630م17/400/000 2
 142/400كرادة مرمي
�سبعة ع�شر مليون ًا طابقني الطابق االر�ضي يت�ألف من
حملة  220زقاق  10دار 31
�صالة وغرفتني نوم وهول داخلي
واربعمائة الف
خلف وزارة اخلارجية
ومطبخ وحمام ومرافق �صحية
دينار �سنويا
مع خمزن �صغري وحديقة امامية
الطابق االول يت�ألف من ثالث غرف
نوم وحمام ومرافق م�شرتك البناء
من الطابوق والكونكريت امل�سلح
عبا�س حممد
املدير العام

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

املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات
مناق�صة عامة حملية

التاريخ 2009/10/18
اعالن مناق�صة رقم )(17/L/P/2009
تدعو املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف العراق كافة ال�شركات املحلية املتخ�ص�صة وامل�ؤهلة يف
جتهيز املواد الطباعية النتخابات جمل�س النواب مو�ضوع املناق�صة لتقدمي عرو�ضهم اىل املفو�ضية.
وثائق املناق�صة وموا�صفاتها:
ميكن احل�صول على وثائق املناق�صة واملوا�صفات الفنية من ق�سم املناق�صات والعقود لقاء مبلغ قدره
( )250000دينار عراقي غري قابل للرد مع مراعاة ال�شروط ادن��اه ،واليجوز قبول العرو�ض املجز�أة
للمواد واخلدمات املطلوبة من ال�شركات املتقدمة.
اجلدول الزمني واالحكام:
 -1يجب ان تقدم العطاءات من ال�شركات املتقدمة اىل مبنى املفو�ضية على العنوان املدرج ادناه بظرف
مغلق وخمتوم يف موعد اليتجاوز ال�ساعة (ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباح ًا من يوم االربعاء املوافق
( )2009/11/4بتوقيت بغداد واليتم ا�ستالم العطاءات بعد املوعد املذكور.
 -2يجب ان يقوم املجهز يف حالة تقدمي العطاء عن طريق ممثل خمول بكتاب ر�سمي بتزويد املفو�ضية
ق�سم املناق�صات والعقود على العنوان املدرج ادناه با�سماء املخولني قبل يوم واحد على االقل من تاريخ
املراجعة لت�سليم العطاء او حل�ضور مرا�سيم فتح العطاء من اجل احل�صول على التخويل الالزم لدخولهم
مبنى املفو�ضية يف املنطقة الدولية على العنوان املدرج ادناه.
 -3اليجوز ار�سال العطاءات عن طريق الربيد االلكرتوين او الفاك�س او عن طريق االنرتنت و�سيتم
رف�ض �أي عطاء يتم ار�ساله بهذه الطرق.
� -4ستقوم جلنة فتح العطاءات بفتح العطاءات ب�صورة علنية وبح�ضور الراغبني من ممثلي ال�شركات
امل�شرتكة يف املناق�صة يف متام ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا من يوم االربعاء املوافقق 2009/11/4
بتوقيت بغداد و�سيتم ا�شعار ال�شركات امل�شاركة يف حالة حدوث �أي تغيريات يف موعد الفتح اجلديد يف
وقت منا�سب.
 -5تقوم جلنة (التقييم) التحليل واالحالة بجل�سة مغلقة باحالة املناق�صة للمجهز املنا�سب وفقا لقواعد
املناق�صات والعقود العراقية و�سيتم ابالغ املجهز بالنتائج فيما بعد.
-6املفو�ضية غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات ا�ستناد ًا اىل تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم ( )1ل�سنة
 2008ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور الن�شر واالعالن.
العنوان (ق�سم املناق�صات والعقود  ،املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات  ،املنطقة الدولية مقابل االمانة
العامة ملجل�س الوزراء  ،بغداد – جمهورية العراق)
الربيد االلكرتوينtender.depihec@gmail.com - :
موقع املفو�ضية االلكرتوينwww.ihec.iq :
موبايل 07712345692 :هـ  07712345669هـ 07806848082

اعالن من وزارة الزراعة
ا�ستمرار ًا ل�سيا�سة احلكومة العراقية يف دعم �أ�سعار �شراء
التم��ور العراقية ،تدعو وزارة الزراعة كافة الفالحني
واملزارع�ين املنتج�ين الفعلي�ين للتم��ور ،اىل مراجعة
مديريات الزراع��ة يف املحافظات املنتجة للتمور ،وذلك
ابت��داء من يوم االح��د املواف��ق  2009/10/18لبدء
اجراءات �شراء متورهم له��ذا املو�سم ،وعلى مديريات
الزراعة يف تل��ك املحافظات اال�ستع��داد التام ال�ستالم
و�شراء مت��ور هذا املو�سم وفق ال�ضواب��ط املر�سلة اليهم
دعم ًا له��ذا املح�صول العراقي املهم ،كم��ا تدعو التجار
الراغب�ين بال�ش��راء والذي��ن تتوف��ر فيه��م ال�شروط
املطلوبة ،اىل املراجعة الجناز طلباتهم وفق ال�ضوابط،
كما ان مكتب الوزير ومكتب املفت�ش العام على ا�ستعداد
لتلق��ي اي��ة �شكاوى يف ه��ذا اخل�صو���ص ملعاجلتها وحلها
ب�أ�سرع وقت خدمة للم�صلحة العامة.
مع التقدير.

د .اكرم مو�سى احلكيم
وزير الزراعة وكالة

