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نعــــــــي

دائــــرة �صحـــة بغـــداد الر�صـــافـــة

(اع�لان مناق�صة خا�صة بتجهيز ون�صب وت�شغيل منظومة ت�صفية املياه  roللمراكز
ال�صحية التالية م � .ص الر�صافة التخ�ص�صي ،ا�سنان املغرب  ،ا�سنان الكيارة  ،الغدير
لت�أهيل املعوقني ،ال�سالم لت�أهيل املعوقني  ،الأمني الطبي التخ�ص�صي ،ا�سنان ال�شيخ عمر،
مركز املفا�صل والت�أهيل الطبي ،امل�ؤمل للت�أهيل ،بغداد للأطراف ال�صناعية).
تعلن دائرة �صحة بغداد الر�صافة /عن وجود مناق�صة رقم ( )18ل�سنة  2009واخلا�صة
مبناق�صة جتهيز ون�صب وت�شغيل منظومة ت�صفية املياه  roللمراكز ال�صحية (الر�صافة
التخ�ص�صي ،ا�سنان املغرب ،ا�سنان الكيارة  ،الغدير لت�أهيل املعوقني ،ال�سالم لت�أهيل
املعوقني ،الأم�ين الطبي التخ�ص�صي ،ا�سنان ال�شيخ عمر ،املفا�صل والت�أهيل الطبي،
امل�ؤمل للت�أهيل ،بغداد للأطراف ال�صناعية)  .ومن تخ�صي�صات (املوازنة االعتيادية) فعلى
الراغبني باال�شرتاك يف املناق�صة من (ال�شركات او املكاتب او املقاولني )..من الدرجة
(التا�سعة) مراجعة مركز الدائرة /مكتب املدير العام� /شعبة العقود الكائن يف باب املعظم
لغر�ض �شراء م�ستندات املناق�صة لقاء مبلغ قدره ( )50,000خم�سون الف دينار غري قابل
للرد على �أن تقدم العرو�ض داخل ظرف مغلق وخمتوم مع تثبيت العنوان الكامل على
العطاء ،ا�سم املناق�صة ورقمها والعنوان ب�شكل كامل و�أن �آخر موعد لغلق املناق�صة هو
(نهاية ال��دوام الر�سمي من يوم اخلمي�س امل�صادف  )2009/11/12وان الدائرة غري
ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور االعالن.
علم ًا �أنه �سيتم �إجراء حما�ضرة بعد الغلق مبا�شرة لغر�ض تو�ضيح املناق�صة و�شروطها
واالجابة على ا�ستف�ساراتكم على ان ترفق امل�ستم�سكات املطلوبة واملدرجة تفا�صيلها

ادناه مع العطاء:ـ
1ـ هوية احتاد املقاولني نافذة لعام ( 2009جمددة بال�ستيكية).
2ـ هوية ت�صنيف ال�شركات واملقاولني جمددة ونافذة لعام  2009بال�ستيكية.
3ـ �شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة � +شهادة ت�سجيل ال�شركة /وبالن�سبة للمكاتب �شهادة ت�سجيل
فقط.
4ـ الت�أمينات القانونية املطلوبة بن�سبة ( )%1من قيمة العطاء على �شكل خطاب �ضمان
�أو �صك م�صدق.
5ـ مدة نفاذية العطاء (� 3أ�شهر) ثالثة �أ�شهر.
6ـ كتاب الهيئة العامة لل�ضرائب نافذ لعام  2009معنون لدائرتنا.
7ـ و�صل �شراء التندر.
8ـ قائمة بالأعمال املماثلة م�ؤيدة من اجلهات امل�ستفيدة.
9ـ تقرير الكفاءة املالية ال�صادر من حما�سب قانوين لل�سنة الأخرية.
10ـ تقدمي منهاج العمل املطلوب.
11ـ تكون مدة تنفيذ العقد ( )30ثالثني يوم عمل.
12ـ تعاد الهوية الأ�صلية اىل مقدم العطاء بعد فتح العطاءات يف حالة املطالبة بها من
قبل مقدم العطاء.
13ـ بيان م�ؤهالت اجلهاز الفني واالخت�صا�صي املتفرغني وغري املتفرغني.

جمهورية العراق
حمافظة املثنى
الهيئة العليا لالعمار  /الق�سم القانوين
العدد4908 :
الت�أريخ2009/10/20 :

مناق�صة رقم (� - )9إعالن للمرة االوىل

تعلن الهيئة العليا لالعمار يف حمافظة املثنى عن اجراء مناق�صة عامة للمرة االوىل للم�شروع املو�ضح يف اجلدول املرفق ادناه اخلا�ص مبديرية املوارد
املائية يف املثنى �ضمن م�شاريع تنمية االقاليم وت�سريع االعمار لعام  2009ا�ستنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1ل�سنة  2008و�شروط
املقاولة العمال الهند�سة املدنية بق�سميها االول والثاين فعلى ال�شركات واملقاولني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص الراغبني باال�شرتاك يف املناق�صة
مراجعة الهيئة العليا لالعمار لغر�ض �شراء م�ستندات املناق�صة اعتبارا من يوم الثالثاء املوافق  2009/10/27ويكون �آخر موعد لقبول العطاءات
ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا من يوم االحد املوافق  2009/11/8يف مقر الهيئة الكائن �ضمن مبنى املحافظة وفقا لل�شروط املبينة ادناه:
 .1تكون الت�أمينات االولية ملقدمي العطاءات على �شكل خطاب �ضمان نافذ ملدة التقل عن ( )60يوما او �صك م�صدق او كفالة م�صرفية �ضامنة او �سندات
القر�ض ال�صادرة من احلكومة العراقية بن�سبة ( )%1واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى ان تكون �صادرة من م�صرف معتمد يف العراق.
 .2تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )60يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناق�صة.
 .3ثمن م�ستندات املناق�صة غري قابل للرد.
 .4عنوان الربيد االلكرتوين للهيئة امل�س�ؤول عن املناق�صات  info@almuthanaconstructioncommittee.comواملوقع االلكرتوين
للهيئة almuthanaconstructioncommittee.com.www
واملوقع االلكرتوين ملحافظة املثنى/مركز نظم املعلومات www.almuthana-iq.com
 .5يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور الن�شر واالعالن لآخر اعالن عن املناق�صة.
 .6يحدد احلد االعلى للغرامات الت�أخريية من اجلهة املتعاقدة بن�سبة ( )%10ع�شرة من املئة من مبلغ العقد  ،وقبل بلوغ هذا احلد وبعد بلوغ املدة
الت�أخريية ( )%25خم�سة وع�شرين من املئة من (مدة العقد م�ضاف اليها اي مدد ا�ضافية ممنوحة) يتم اتخاذ االجراءات الكفيلة باال�سراع باجناز العقد.
 .7تطبق املعادلة التالية عند احت�ساب الغرامات التاخريية( :مبلغ العقد/مدة العقد)× ( = )%10الغرامة لليوم الواحد
.8حتدد ن�سبة التحميالت االدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل �شخ�ص �آخر بتنفيذ اي من التزامات املقاول او املتعاقد بن�سبة ( )%20ع�شرين من
املئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام.
 .9تكون جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات.
 .10االلتزام بالتعليمات املقدمة اىل مقدمي العطاءات املرافقة اىل م�ستندات املناق�صة.
مناق�صة رقم ()9
اعالن للمرة االوىل
م�شروع مديرية املوارد املائية يف املثنى
ت
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قا�سم جابر عبد احل�سني
حمافظ املثنى/وكالة
2009/10/19

حمافظة املثنى
الهيئة العليا لالعمار  /الق�سم القانوين
مناق�صة رقم (� - )10إعالن للمرة االوىل

العدد4929 :
الت�أريخ2009/10/21 :

تعلن الهيئة العليا لالعمار يف حمافظة املثنى عن اجراء مناق�صة عامة للمرة االوىل للم�شروع املو�ضح يف اجلدول املرفق ادناه اخلا�ص مبديرية ماء املثنى �ضمن
م�شاريع تنمية االقاليم وت�سريع االعمار لعام  2009ا�ستناد ًا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1ل�سنة  2008و�شروط املقاولة العمال الهند�سة املدنية
بق�سميها االول والثاين فعلى ال�شركات واملقاولني من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص الراغبني باال�شرتاك يف املناق�صة مراجعة الهيئة العليا لالعمار لغر�ض �شراء
م�ستندات املناق�صة اعتبار ًا من يوم الثالثاء املوافق  2009/10/27ويكون �آخر موعد لقبول العطاءات ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق
 2009/11/10يف مقر الهيئة الكائن �ضمن مبنى املحافظة وفقا لل�شروط املبينة ادناه:
ً
-1تكون الت�أمينات االولية ملقدمي العطاءات على �شكل خطاب �ضمان نافذ ملدة التقل عن ( )60يوما او �صك م�صدق او كفالة م�صرفية �ضامنة او �سندات القر�ض
ال�صادرة من احلكومة العراقية بن�سبة ( )%1واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى ان تكون �صادرة من م�صرف معتمد يف العراق.
 -2تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )60يوم ًا اعتبارا من تاريخ غلق املناق�صة.
 -3ثمن م�ستندات املناق�صة غري قابل للرد.
 -4عنوان الربيد االلكرتوين للهيئة امل�س�ؤول عن املناق�صات  info@almuthanaconstructioncommittee.comواملوقع االلكرتوين للهيئة
www.almuthanaconstructioncommittee.com
واملوقع االلكرتوين ملحافظة املثنى  /مركز نظم املعلومات www.aimuthana-iq.com
 -5يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور الن�شر واالعالن الخر اعالن عن املناق�صة.
 -6يحدد احلد االعلى للغرامات ال ِت�أخريية من اجلهة املتعاقدة بن�سبة ( )%10ع�شرة من املئة من مبلغ العقد ،وقبل بلوغ هذا احلد وبعد بلوغ املدة الت�أخريية
( )%25خم�سة وع�شرين من املئة من (مدة العقد م�ضاف اليها �أي مدد ا�ضافية ممنوحة) يتم اتخاذ االجراءات الكفيلة باال�سراع باجناز العقد.
 -7تطبق املعادلة التالية عند احت�ساب الغرامات الت�أخريية:
مبلغ العقد  /مدة العقد × ( = )%10الغرامة لليوم الواحد
 -8حتدد ن�سبة التحميالت االدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل �شخ�ص اخر بتنفيذ �أي من التزامات املقاول او املتعاقد بن�سبة ( )%20ع�شرين من املئة من
الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام.
 -9تكون جهة التعاقد غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات.
-10االلتزام بالتعليمات املقدمة اىل مقدمي العطاءات املرافقة اىل م�ستندات املناق�صة.
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تنعى نقابة ال�صيادلة مبزيد من احلزن والأ�سى
فقيدها املغفور له املرحوم ال�صيدالين

حاذق ح�سن فهمي اجلبوري

تغمد اهلل فقيدنا بوافر رحمته و�ألهم
ذويه وحمبيه ال�صرب وال�سلوان.

نقابة �صيادلة العراق

نعــــــــي

فقــــدان
ف��ق��د امل��دع��و عبد
احل�����س�ين مط�شر
�����ش����داد ب���ت���اري���خ
 2003/4/8وتــــــــــم
الإع�����ل�����ان ع��ن��ه
بتاريخ 2003/12/18
واىل الآن مل يعثـر
عليه.
ي��رج��ى مم��ن لديه
معلومات االت�صال
ع����ل����ى ال����ه����ات����ف
07902500212

تنعى نقابة ال�صيادلة مبزيد من احلزن
والأ�سى فقيدها املرحوم ال�صيدالين

عبــد علــي حممـــد طاهـــر
ال�شيــــخ را�ضــي

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته و�ألهم
ذويه وحمبيه ال�صرب وال�سلوان.

نقابة �صيادلة العراق

حمافظة املثنى
الهيئة العليا لالعمار  /الق�سم القانوين
مناق�صة رقم (� - )8إعالن للمرة االوىل

العدد4864 :
التاريخ2009/10/17 :

تعلن الهيئة العليا لالعمار يف حمافظة املثنى عن اجراء مناق�صة عامة للمرة االوىل للم�شروع املو�ضح يف اجلدول املرفق ادناه
اخلا�ص مبديرية جماري املثنى �ضمن م�شاريع تنمية االقاليم وت�سريع االعمار لعام  2009ا�ستناد ًا لتعليمات تنفيذ العقود
احلكومية رقم ( )1ل�سنة  2008و�شروط املقاولة العمال الهند�سة املدنية بق�سميها االول والثاين و�شروط املقاولة لأعمال
الهند�سة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بق�سميها االول والثاين وال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة لتنفيذ م�شاريع املجاري
املعتمدة لدى املديرية العامة للمجاري وال�شروط واملوا�صفات اخلا�صة بامل�شروع فعلى ال�شركات واملقاولني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص الراغبني باال�شرتاك يف املناق�صة مراجعة الهيئة العليا لالعمار لغر�ض �شراء م�ستندات املناق�صة اعتبار ًا من
يوم االثنني املوافق  2009/10/26ويكون �آخر موعد لقبول العطاءات ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق
 2009/11/17يف مقر الهيئة الكائن �ضمن مبنى املحافظة وفقا لل�شروط املبينة ادناه:
-1تكون الت�أمينات االولية ملقدمي العطاءات على �شكل خطاب �ضمان نافذ ملدة التقل عن ( )60يوم ًا او �صك م�صدق او كفالة
م�صرفية �ضامنة او �سندات القر�ض ال�صادرة من احلكومة العراقية بن�سبة ( )%1واحد من املئة من مبلغ العطاء وعلى ان تكون
�صادرة من م�صرف معتمد يف العراق.
 -2تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )60يوم ًا اعتبارا من تاريخ غلق املناق�صة.
 -3ثمن م�ستندات املناق�صة غري قابل للرد.
 -4عنوان الربيد االلكرتوين للهيئة امل�س�ؤول عن املناق�صات info@almuthanaconstructioncommittee.
 comواملوقع االلكرتوين للهيئة  www.almuthanaconstructioncommittee.comواملوقع االلكرتوين
ملحافظة املثنى  /مركز نظم املعلومات www.aimuthana-iq.com
 -5يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور الن�شر واالعالن لNخر اعالن عن املناق�صة.
 -6يحدد احلد االعلى للغرامات ال ِت�أخريية من اجلهة املتعاقدة بن�سبة ( )%10ع�شرة من املئة من مبلغ العقد ،وقبل بلوغ هذا احلد
وبعد بلوغ املدة الت�أخريية ( )%25خم�سة وع�شرين من املئة من (مدة العقد م�ضاف اليها �أي مدد ا�ضافية ممنوحة) يتم اتخاذ
االجراءات الكفيلة باال�سراع باجناز العقد.
 -7تطبق املعادلة التالية عند احت�ساب الغرامات الت�أخريية:
مبلغ العقد  /مدة العقد × ( = )%10الغرامة لليوم الواحد
 -8حتدد ن�سبة التحميالت االدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل �شخ�ص �آخر بتنفيذ �أي من التزامات املقاول او املتعاقد
بن�سبة ( )%20ع�شرين من املئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك االلتزام.
 -9تكون جهة التعاقد غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات.
-10االلتزام بالتعليمات املقدمة اىل مقدمي العطاءات املرافقة اىل م�ستندات املناق�صة.
مناق�صة رقم ()8
�إعالن للمرة االوىل
جدول م�شروع مديرية جماري املثنى
ت

مبلغ الت�أمينات /
دينار

7

1

ا�سم امل�شروع

تنفيذ حمطة املعاجلة
و�شبكة جماري الرميثة

املوقع

الدرجة واالخت�صا�ص

�سعر الك�شف /
دينار

مبلغ الت�أمينات /دينار

الرميثة

�إن�شائية �أوىل باال�ضافة اىل
كهربائية ميكانيكية اوىل

250000

 %1من مبلغ العطاء

ابراهيم �سلمان امليايل
حمافظ املثنى
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