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اليده اليكوكيم االملانية تعود اىل العراق مع جمموعة
كاملة من كيمياويات البناء احلديث
from Germany is back again in IRAQ

With the complete range of quality construction chemicals
BETONAC Concrete Additives, LEYCOPLAST Waterproofing and Roofing Products, LEYCOBOND – H Bond,ing Agent and Building Adhesives
LEYCO – POX Epoxy Resin for Repair and Flooring, LEYCO – CEM Grouting and Repair Mortars and many other
products
زورونا في معرض بغداد الدولي /قاعة  25من  1-10تشرين الثاني
2009
Visit us at the Baghdad International Fair from 1-10 November 2009/ Hall 25
Leycochem Leyde Iraq, Mobile: 07708748222, 07813802151
07504344200
Email: sales.leycochem.iraq@leyde.com
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وزارة ال�صناعة واملعادن� /شركة �أور العامة لل�صناعات الهند�سية
رقم املناق�صة (/35م�/أ �ص هـ)2009/

اعالن مناق�صة (جتهيز  69طن ق�ضبان نحا�س  8ملم) (بالدوالر)

اعالن للمرة االوىل

تدعو ال�شركة املجهزين م��ن ذوي اخل�برة
واالخت�صا�ص لال�شرتاك يف املناق�صة املرقمة
(/35م�/أ ���ص ه����ـ )2009/ب��ال��دوالر لتجهيز
املواد املذكورة اعاله فعلى الراغبني مراجعة
مقر ال�شركة الكائن يف مدينة النا�صرية او
مكتب بغداد العائد ل�شركتنا الكائن يف �شارع
ال�سعدون مقابل م�ست�شفى ال�سعدون الأهلي
يف ع��م��ارة ال��ن��ور -الطابق ال��ث��اين للح�صول
على اوراق املناق�صة لقاء مبلغ قدره ()50000
خم�سون ال��ف دينار غري قابل للرد وت��ودع
ال��ع��ط��اءات يف ���ص��ن��دوق ال��ع��ط��اءات يف مقر
ال�شركة نهاية ال���دوام الر�سمي ليوم الغلق
امل�صادف االربعاء  2009/12/2وعلى ان:
يقدم العطاء بيد خم��ول ال�شركة بثالثةظروف خمتومة ومنف�صلة ومثبت عليها ا�سم
ال�شركة ورق��م املناق�صة وا�سم امل��ادة ،االول
فني الثاين جت��اري والثالث للم�ستم�سكات
املطلوبة وت�شمل:
*�شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة
*يلتزم امل�شارك باملناق�صة بتقدمي ت�أمينات
اول��ي��ة  %1م��ن قيمة العطاء مبوجب �صك
م�صدق بالدينار العراقي او كفالة م�صرفية
�ضامنة عن طريق م�صرف عراقي معتمد
جماز (حكومي او اهلي) معزز بكتاب ر�سمي
�صادر من امل�صرف املخت�ص وبتوقيع املدير
العام او املدير املفو�ض او من ينوب عنهما
وي�ؤيد فيه �صحة �صدور هذا اخلطاب حيث
يتطلب تقدمي خطاب ال�ضمان حتديد مدة

اعالن مناق�صة رقم ( )3ل�سنة 2009
تعلن وزارة ال��دف��اع /املديرية العامة للعقود
واملبيعات عن حاجتها اىل جتهيز (لوازم طبية)
ح�سب املوا�صفات و الكميات املذكورة يف �شروط
املناق�صة التي ميكن احل�صول عليها من املديرية
العامة اعاله مقابل مبلغ قدره ( )100,000فقط
مئة الف دينار عراقي غري قابل للرد ويكون
موعد املناق�صة للفرتة من  2009/11/4ولغاية
ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهراً من ي��وم االثنني
امل�صادف .2009/11/23
للمزيد من املعلومات واال�ستف�سار ميكن زيارة
املوقع االلكرتوين
( ) WWW.mod.mil.IQ
املديرية العامة للعقود واملبيعات

�صالحية ال تقل عن ثالثة ا�شهر من تاريخ
غلق املناق�صة مع ذكر عبارة (ت�أمينات اولية)
ولي�س (امل�شاركة او الدخول يف املناق�صة).
*ب��راءة الذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب
ل�سنة (.)2009
*و�صل �شراء املناق�صة.
ميكن االطالع على موا�صفات املادة املطلوبةوكذلك ال�شروط العامة للمناق�صة على موقع
ال�شركة االلكرتوين وهو كاالتي:
www.urengiraq.com
وموقع الوزارة االلكرتوين وهو كاالتي:www.industry.gov.iq
ال�شركة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات.يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور الن�شرواالعالن االخري.
 يهمل �أي ع��ط��اء غ�ير م�ستوف ل�شروطاملناق�صة.
كما تدعو ال�شركة كافة امل�شاركني حل�ضور
اج��راءات فتح العطاءات ال�ساعة االوىل من
ال���دوام الر�سمي لليوم ال��ت��ايل لتاريخ غلق
املناق�صة املذكورة اعاله.
ت��دع��و ال�����ش��رك��ة ك��اف��ة امل�����ش��ارك�ين حل�ضور
امل�ؤمتر املنوي عقده يف مقرها لالجابة على
اال�ستف�سارات يف ال�ساعة (التا�سعة �صباحا)
من يوم (االحد امل�صادف .)2009/11/22
الربيد االلكرتوين
E-mail:urscoe@yahoo.com
املدير العام2009/10/29

�شكر وتقدير
ي���ت���ق���دم م����ع����ايل وزي����ر
ال��دف��اع وك��اف��ة منت�سبي
ال���وزارة بال�شكر اجلزيل
�إىل جلنة الأم��ن والدفاع
جلهودها املبذولة يف �إقرار
قانون اخلدمة والتقاعد
الع�سكري.

وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
دائرة العمل والتدريب املهني
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.

TENDER ADVERTISMENT
MINSTRY OF INDUSTRY AND MINERALS
UR STATE CO. FOR ENG. INDUSTRIES
TENDER NO.: 35/T/UEI/2009

)SUBJECT :Supply 69 ton copper rod 8mm (in USD
()Advertised for first time
.)tion in the tender
 nDuty free certificate issued from taxes ge -
.)eral corporation for year (2009
 .Tender purchasing receipt the company not obliged to accept the.lower offers
 the awarded company should pay the cost.of publishing & the list advertising
 neglecting offers which haven't the tender.condition
:Notes
the general condition and
specification for the tender will be on the
.)company website (www.urengiraq.com
and the ministry website is( www.indusrty.
)gov.iq
ithe company invites all partic
	-
pants reporting the procedures of the opening the offers at the first o'clock of the following day of the closing date mentioned above.
Also the company invites all the participants
to attend the meeting in company headquarter to reply for all enquairies nine o'clock in
)the morning on (Sunday 22/Nov./2009
email: urscoe@yahoo.com
with best regards
D.G
Jalil M.Ali

The company invites suppliers who are specialized and have experience to participate
in tender No. (35/T/UEI/2009) in U.S. Dollar
to supply the materials mentioned above.
They have to get in touch with the company
main office in AL- Nassiriyha city or Baghdad bureau of our company located in ALSa'adoon private hospital, AL-noor building
second floor. To get tender papers of price
(50000) Iraqi dinar nonrefundable and to
hand the offers box before 3 o'clock PM on
Wednesday 2/. Dec./2009
:Instruction for submitting offers
 lThe tender offer should be with three enve -
ops (commercial. Technical. And company
documents) stamped and marked with the
name of company. The tender No. & name of
:the material. Including the following
 .Establishment certificate of the company the participants should present bid bondin the envelope with an amount of (1% from
the total value of the offer) as bank check
certified by official letter from that bank or
bank guarantee from Iraqi bank (private or
governmental) certified by an official letter
issued from the concerned bank. And signed
by general manger or the authorized director
or who is on behalf of them to ensure that
letter. The guarantee letter should include
the statement (bid bond) and not (participa-

ال�شركة العامة لل�صناعات اجللدية

(تنويه)
ا���ش��ارة اىل االع�ل�ان املن�شور يف
جريدة املدى العدد  1632يف يوم
االث��ن�ين  2009/10/19واخل��ا���ص
باملناق�صة املرقمة م11/ب�/ص ج
ل 2009/غلق  2009/11/12حيث
ورد ان ع��دد مكائن الربي�س 10
وال�����ص��ح��ي��ح  .5وع��ل��ي��ه اقت�ضى
التنويه.

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

