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العدد( )1645ال�سنة ال�سابعة -الثالثاء ( )3ت�شرين الثاين 2009

املديرية العامة مل�شاريع نقل الطاقة الكهربائية
م /اعالن املناق�صة املرقمة /64نت2009/

مناق�صة رقم ( /)1006مركز الوزارة /ل�سنة 2009
طبع جملة عطاء الرافدين

تعلن وزارة املوارد املائية /الدائرة القانونية والعقود الكائن مقرها يف �شارع فل�سطني مقابل ن�صب ال�شهيد ،عن مناق�صة
طبع جملة عطاء الرافدين فعلى الراغبني باال�شرتاك فيها من ا�صحاب املطابع ودور الن�شر واملكاتب وال�شركات االعالنية
املتخ�ص�صة مراجعة ق�سم العقود يف الدائرة /الطابق االول /للح�صول على م�ستندات و�شروط املناق�صة لقاء مبلغ قدره
 100000دينار (فقط مائة الف دينار) غري قابل للرد وتقدم العرو�ض بظرفني مغلقني يدون على كل منهما ا�سم ورقم
املناق�صة العر�ض االول فني :ويحتوي على املوا�صفات الفنية مع وجوب توقيع �صاحب العطاء على جميع �صفحاته
العر�ض الثاين جتاري :ويحتوي على الت�أمينات االولية تكون بن�سبة  %1واحد من املائة من مبلغ العطاء) وعلى �شكل
�صك م�صدق او خطاب �ضمان يكون نافذ املفعول ملدة ثالثة ا�شهر من تاريخ غلق املناق�صة وقابل للتمديد وبا�سم مقدم
العطاء او من طرف �آخر ل�صالح مقدم العطاء ومعنون اىل وزارة املوارد املائية ،ويذكر فيه ا�سم ورقم املناق�صة �صادر
من م�صرف عراقي معتمد وتهمل العطاءات غري امل�ستوفية لل�شروط القانونية او التي ال تت�ضمن و�صل �شراء امل�ستندات
وكتاب باملوافقة على اال�شرتاك يف املناق�صة من قبل الهيئة العامة لل�ضرائب ،وتودع العرو�ض يف �صندوق فتح العطاءات
املوجود يف الطابق ال�سابع يف بناية الوزارة و�آخر موعد لقبولها متام ال�ساعة الثانية ع�شرة من يوم اخلمي�س امل�صادف
 2009/11/12علما ان الوزارة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات و�سريف�ض �أي عطاء غري م�ستوف لل�شروط املحددة
للمناق�صة او الذي مل يقدم �ضمن املدة املحددة باالعالن ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر االعالن.
مالحظة:
 -1يف حالة تقدمي خطاب �ضمان فيجب ان يكون طي كتاب من امل�صرف نف�سه وان يكون كل من اخلطاب والكتاب موقعا
من املدير العام او املدير املفو�ض للم�صرف او من ينوب عنهما قانونا ويف حالة عدم التقيد بذلك �سيهمل العطاء حتما.
 -2تكون اال�سعار نهائية وغري قابلة للتفاو�ض.
 -3وجوب بقاء العطاءات نافذة ملدة ثالثة ا�شهر من تاريخ غلق املناق�صة.
عنوان الوزارة على �شبكة االنرتنت هوwww.Iraq-mwr.org :
العنوان الربيديE-mail:waterresmin@yahoo.co.uk :
عنوان الربيد االلكرتوينE-mail:gdfca2005@yahoo.com :

عـ /وزير املوارد املائية

مدير عام الدائرة القانونية والعقود

م/اعالن مناق�صة رقم ( ) ل�سنة 2009
مناق�صة جتهيز اجهزة ومعدات ملراكز التدريب املهني
تعلن وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية  /دائرة العمل والتدريب املهني عن وجود مناق�صة
لتجهيز اجهزة ومعدات ملراكز التدريب املهني ت�شمل (رافعات �شوكية ومكائن جنارة وخمتربات
تربيد وتكييف) .فعلى ال�شركات احلكومية اال�صلية ذات االخت�صا�ص والراغبني يف التقدمي لهذه
املناق�صة مراجعة مقر الدائرة الكائن يف جممع دوائر وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف
الوزيرية قر ب �ساحة امل�ستن�صرية لغر�ض �شراء م�ستندات املناق�صة لقاء مبلغ قدره ()100.000
دينار مئة الف دينار غري قابل للرد ،ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق وخمتوم يت�ضمن العر�ض
الفني وجداول الكميات امل�سعرة وامل�ستم�سكات وتكون اال�سعار بالدينار العراقي رقما وكتابة
خال من احلك وال�شطب وجميع االوراق تكون خمتومة بختم ال�شركة مع بيان مدة
وبخط وا�ضح ٍ
اجناز العمل ويتم و�ضع العر�ض داخل �صندوق العطاءات يف ديوان الوزارة علما بان اخر موعد
لقبول العطاءات هو ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا من يوم االثنني امل�صادف  2009/11/17و�سيهمل
العطاء غري امل�ستويف لل�شروط ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور االع�لان ،و�سيتم عقد
م�ؤمتر لالجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني يوم االثنني امل�صادف  2009/11/9ويجب ح�ضور
ممثلني خمولني اثناء فتح العطاءات علم ًا بان الدائرة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات.
امل�ستم�سكات املطلوبة:
 -1هوية ت�صنيف مقاولني لأي درجة كانت نافذة املفعول او �شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة.
 -2ت�أمينات اولية بن�سبة ( )%1من مبلغ العطاء ترفع اىل ( )%5عند االحالة وعلى �شكل خطاب
�ضمان او �صك م�صدق �صادر من م�صرف عراقي معتمد معنون اىل دائرة العمل والتدريب املهني
واليقبل ال�صك العادي.
 -3تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب (اال�شرتاك باملناق�صات).
 -4و�صل �شراء م�ستندات املناق�صة.
� -5شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة واجازة ممار�سة املهنة.
 -6تثبيت عنوان ال�شركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين.
 -7قائمة باالعمال املماثلة م�ؤيدة من اجلهة امل�ستفيدة مع ال�سرية الذاتية تت�ضمن ا�سماء كادر
ال�شركة �أو معلومات عن ال�شركة.
 -8مدة نفاذ العطاء التقل عن �شهرين.
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تدعو وزارة الكهرباء  /املديرية العامة مل�شاريع
نقل الطاقة الكهربائية املكاتب وال�شركات من
ذوي االخت�صا�ص للم�شاركة باملناق�صة اعاله
واخل��ا���ص��ة ب��ـ (جتهيز م���واد وع��م��ل ودق ركائز
بنايتي ال�سيطرة والت�شغيل مل�����ش��روع حمطة
حتويل كهرباء �أبو د�شري  132ك.ف) والعائدة
اىل مديرية م�شاريع حمطات التحويل وح�سب
ال�شروط واملوا�صفات الفنية وج��دول الكميات
واملخطط والتي ميكن احل�صول عليها من مقر
املديرية الكائن يف بغداد –�ساحة امل�ستن�صرية
خلف املديرية العامة لتوزيع كهرباء الر�صافة
لقاء مبلغ قدره ( )75000خم�سة و�سبعون الف
دينار غري قابل للرد .علم ًا ان اخر موعد لتقدمي
العطاءات �سيكون لغاية ال�ساعة الثانية ع�شرة
ظهرا ليوم (الثالثاء) ( 2009/11/24ويتحمل
من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر االعالن) وان
ال�شركة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات.
مالحظة :تقدمي هوية ت�صنيف املقاولني ان�شائية
الدرجة ال�ساد�سة فما فوق نافذة وجمددة (الن�سخة
اال�صلية وامل�صورة عند �شراء املناق�صة).
ع /املدير العام

جمل�س النواب العراقي /الدائرة القانونية
(�إعالن مناق�صة رقم ( )2009/1جتهيز ون�صب قطع كونكريتية)

يعلن جمل�س النواب العراقي عن مناق�صة لن�صب قطع كونكريتية
ميكن احل�صول على املوا�صفات الفنية عنها من ق�سم امل�شرتيات يف الدائرة املالية
يف جمل�س النواب لقاء مبلغ قدره ( )25,000خم�سة وع�شرون �ألف دينار غري قابل
للرد فعلى ال�شركات املتخ�ص�صة وذات اخلربة الراغبة باال�شرتاك يف املناق�صة
تقدمي عطاءاتهم يف موعد �أق�صاه ( )30ثالثون يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن
يف ال�صحف املحلية.
امل�ستم�سكات املطلوبة:ـ
1ـ �شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة من م�سجل ال�شركات يف وزارة التجارة وهوية ت�صنيف
املقاوالت.
2ـ تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�ضريبة نافذة.
3ـ تقدمي ت�أمينات �أولية بقيمة ( )%1من قيمة العطاء على �شكل �صك م�صريف
م�صدق.
4ـ �إرفاق و�صل �شراء املناق�صة عند تقدمي العطاء.
5ـ حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �شهرين.
6ـ يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور الن�شر واالعالن.
7ـ تقدمي قائمة بالأعمال املماثلة �إن وجدت.
املالحظات:

1ـ تهمل العطاءات غري امل�ستوفية للم�ستم�سكات املطلوبة.
2ـ الدائرة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات وتتحمل ال�شركة التي تر�سو عليها املناق�صة
�أجور الن�شر واالعالن.
3ـ يقدم عر�ضني منف�صلني ،عر�ض جتاري م�سعر مغلق وعر�ض فني غري م�سعر مغلق.
للمزيد من املعلومات يرجى االت�صال على هاتف ق�سم امل�شرتيات ()07901113340

