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فقدان

فق ��دت من ��ي وثيق ��ة تخ ��رج �ص ��ادرة م ��ن
مدر�س ��ة الغف ��ران االبتدائي ��ة با�سم حممد
علي خ�ضري تابعة للمديرية العامة لرتبية
الر�صافة.يرجى ممن يعرث عليها ت�سليمها
�إىل جهة الإ�صدار.
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فقدان هوية
فق ��دت مني حمفظ ��ة �شخ�صية حتمل ثالث هوي ��ات اثنتان منها
هويت ��ا ت�سجي ��ل مقاول�ي�ن واملرقمت ��ان  7175و  7176الهوي ��ة
االوىل اخت�صا� ��ص ان�شائي ��ة درج ��ة اوىل والهوي ��ة الثاني ��ة
اخت�صا� ��ص كهرب ��اء وميكانيك درجة خام�س ��ة .والهوية الثالثة
هوي ��ة احت ��اد املقاول�ي�ن رق ��م الع�ضوي ��ة  15098با�س ��م �شركة
ال�س ��ادر للمق ��اوالت العام ��ة املح ��دودة والعائ ��دة اىل (حمم ��د
ك ��وان ط ��ه) يرجى ممن يع�ث�ر عليه ��ا االت�صال باالرق ��ام التالية
()07708518817 – 07706666992

ال�شركة العامة لتجارة احلبوب /الق�سم القانوين
الربيد االلكرتوين

lmport1@iqgrainb.com - lmport2@iqgrainb.com - lmport3@iqgrainb.com

رقم املناق�صة - 2009/ 64 /رقم التبويب3342/
اعالن للمرة الثانية
تعل ��ن ال�شرك ��ة العامة لتجارة احلب ��وب عن مناق�صة حتميل وتفري ��غ يف �صومعة الكوفة.
فعل ��ى الراغب�ي�ن باال�ش�ت�راك يف املناق�ص ��ة وف ��ق ال�ش ��روط واملوا�صفات مراجع ��ة الق�سم
القان ��وين يف مقر ال�شركة الكائنة يف باب املعظم ل�شراء ال�شروط واملوا�صفات مقابل دفع
مبلغ قدره ( )250000فقط مئتان وخم�سون �ألف دينار غري قابل للرد �سيكون �آخر موعد
لقبول العطاءات لغاية ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا ليوم (االحد) املوافق  2009/12/6مع
ت�أمين ��ات اولية ب�ص ��ك م�صدق من �أحد امل�صارف يف بغداد او بكفالة م�صرفية لأمر ال�شركة
با�س ��م املناق�ص ح�صرا ونافذة ملدة ثالثة ا�شهر من تاريخ غلق املناق�صة عن دخول وح�سن
التنفيذ مببلغ قدره ( ) 50000000خم�سون مليون ًا ويف حالة تقدمي الت�أمينات من خارج
بغ ��داد فيكون ع ��ن طريق فروعن ��ا يف املحافظ ��ات و�إر�سالها مبوجب كت ��اب ر�سمي مزود
بو�ص ��ل قب�ض من الفرع� ،أما بخ�صو�ص خطاب ال�ضم ��ان فري�سل مع ت�أييد �صحة �صدوره
من مواقعنا على ان يرفق مع العطاء امل�ستم�سكات التالية:ـ
 -1كت ��اب ت�أيي ��د ت�سجي ��ل املتقدم يف الهيئة العام ��ة لل�ضرائب� -2 .ص ��ورة هوية االحوال
املدنية -3 .بطاقة ال�سكن -4 .البطاقة التموينية -5 .البيانات االخرى املطلوبة بالعطاء.
� -6شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة.
و�سوف يهمل �أي عطاء غري م�ستويف ال�شروط اعاله و�سيتحمل من تر�سو عليه املناق�صة
�أجور ن�شر االعالن و�أية م�صاريف �أخرى..

ح�سن ا�سماعيل ابراهيم
املدير العام وكالة
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اللجنة الفنية لإعادة اعمار
الرو�ضـة الع�سكريـة ال�شريفـة
�إعــــالن مــنــاقـ�صــة

تعل ��ن اللجنة الفني ��ة لإعادة �أعمار الرو�ض ��ة الع�سكرية ال�شريفة ع ��ن �إجراء املناق�صة
اخلا�ص ��ة بتجهيز مادة املرمر ح�سب ال�شروط واملوا�صفات املبينة يف جدول الكميات
فعلى ال�شركات ذات االخت�صا�ص من داخل وخارج العراق والتي حتمل هوية ت�صنيف
درج ��ة ثالثة نافذة لغاية  2009وامل�سجلة يف دوائر ت�سجيل ال�شركات والهيئة العامة
لل�ضرائب والراغبة يف امل�شاركة يف املناق�صة املذكورة تقدمي عطائها يف ظرف مغلق
وخمت ��وم يف موعد �أق�صاه نهاية الدوام الر�سمي ليوم � 2009/12/2إىل مقر اللجنة
�أع�ل�اه الكائن يف الك ��رادة ال�شرقية جماور قناة بالدي الف�ضائي ��ة علما �أن �سعر �شراء
ج ��دول الكمي ��ات ( )150000مائة وخم�سون �ألف دينار غري قابل للرد على �أن يتحمل
من تر�سو عليه املناق�صة �أجور الن�شر والإعالن.
امل�ستم�سكات املطلوبة:
 .1ت�أمينات �أولية مقدارها  %1من قيمة العطاء على �شكل خطاب �ضمان نافذ ملدة ()90
ت�سعني يوما او �صك م�صدق.
 .2كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب ق�سم ال�شركات.
 .3حتديد مدة التجهيز للمواد املطلوبة يف املناق�صة.
 .4و�صل �شراء جدول الكميات.
 .5الوثائق اخلا�صة بت�أ�سي�س ال�شركة وت�صنيفها.
 .6احل�سابات اخلتامية لل�شركة م�صدقة من حما�سب قانوين لآخر �سنة مالية.
 .7الت ��زام ال�شركة املحال عليها العمل الت�أم�ي�ن على �أعمال املقاولة لدى �شركة التامني
العراقية.
 .8تخ�ضع �أعمال املناق�صة �أعاله لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية وال�شروط العامة
للمقاوالت واملوا�صفات الفنية املعمول بها.
 .9تك ��ون الأ�سع ��ار بالعمل ��ة العراقية رقما وكتاب ��ة وتوقع كافة م�ستم�س ��كات العطاء
وتخت ��م بختم ال�شركة م ��ع الت�أكيد على �صحة جمع املبالغ واملجم ��وع النهائي للعطاء
على �أن يذكر رقما وكتابة.
وللمزيد من املعلومات االت�صال على الهاتف املرقم ()07901110066

وزارة ال�صحة /دائرة �صحة ذي قار /مكتب املدير العام � -شعبة االعالم
العدد  - 15 /1/1التاريخ - 2009/11 /12مناق�صة رقم ( )22ل�سنة 2009م
تعلن دائرة �صحة ذي قار عن اجراء مناق�صة للم�شاريع املدرجة �أدناه �ضمن م�شاريع املوازنة العامة ل�سنة  2009وفق املوا�صفات الفنية واملخططات بق�سميها االول والثاين فعلى الراغبني باال�شرتاك
يف املناق�ص ��ة م ��ن ال�شركات املتخ�ص�ص ��ة (باالجهزة الطبية)ح�صرا مراجعة الدائرة�/شعبة العقود واملناق�صات ل�شراء ن�سخة من العطاء واالط�ل�اع على ال�شروط مقابل مبلغ قدره ( )100000مائة الف
دين ��ار غ�ي�ر قاب ��ل للرد ويكون �آخر موع ��د لتقدمي العطاءات يوم االحد املواف ��ق  2009/11/22م ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا عل ��ى ان يرفق مع العطاء امل�ستم�سكات ادن ��اه-1 :هوية ت�صنيف ال�شركات
املتخ�ص�صة باالجهزة الطبية ح�صرا وبالنموذج اجلديد �صادرة من الوزارة املخت�صة مع �شهادة تا�سي�س ال�شركة-2 .ت�أمينات قانونية بن�سبة  %1من مبلغ العطاء املقدم ب�صك م�صدق او خطاب �ضمان
موث ��ق بكت ��اب ر�سم ��ي من قبل امل�صرف وتكون مدته نهاية ال�سنة -3 .براءة ذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب -4 .ان تكون لدى ال�شركة اعمال مماثلة يف دوائر حكومية وموثقة ر�سميا من تلك الدوائر.
 -5تكون اال�سعار املقدمة بالدينار العراقي ح�صرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع م�ستندات العطاء وتكون الكتابة وا�ضحة وخالية من احلك وال�شطب وتكون جميع االوراق خمتومة بختم ال�شركة
مع بيان مدة �إجناز العمل والعنوان الكامل لل�شركة وجلب البطاقة التموينية وهوية االحوال املدنية -6 .على ال�شركة ان تقوم بتقدمي  c.vيت�ضمن ا�سماء الكادر الفني واالداري والآليات التي تعود
لل�شرك ��ة -7 .ارف ��اق و�ص ��ل �ش ��راء العطاء عند التقدمي -8 .تتحمل ال�شركة الت ��ي يحال بعهدتها العمل كافة ال�ضرائب والر�س ��وم التي تفر�ض من قبل الدولة -9 .ال يح ��ق لل�شركة احالة العمل اىل �شركة
اخ ��رى .10 .يهم ��ل العط ��اء غري امل�ستويف لل�شروط وال يقبل اي عذر ج ��راء ذلك� -11 .سوف يتم التاكد من املوقف القانوين لل�شركة من خالل الوزارة املخت�صة (�صحة �صدور)-12 .الدائرة غري ملزمة
بقب ��ول اوط� ��أ العط ��اءات -13 .يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر االعالن -14 .يقدم العطاء يف ظ ��رف مغلق وخمتوم وموقع با�سم املدير املفو�ض مع ذكر ا�سم املناق�صة ورقمها� -15 .ستقوم
الدائ ��رة بتنظي ��م م�ؤمت ��ر لالجابة عن كافة ا�ستف�سارات امل�شاركني قبل �سبعة ايام من تاريخ غلق املناق�صة -16 .يعد هذا االعالن جزء ًا من م�ستندات املناق�صة وجزء ًا ال يتجز�أ من العقد وملزم ًا للمقاول
بكل فقراته مبجرد تقدمي العطاء -17 .الدائرة ت�ستبعد ال�شركة الغري كفوءة من خالل جتربتها معه يف املقاوالت ال�سابقة التي نفذتها -18 .ت�ستكمل التامينات النهائية كفالة ح�سن تنفيذ بن�سبة  %5من
قيم ��ة العق ��د تدف ��ع بعد االحالة وعند توقيع العقد -19 .يعول على تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1ل�سنة  2008وال�ش ��روط العامة للمقاوالت الهند�سية بق�سميها االول والثاين -20 .مدة نفاذ
العطاء ( )90ت�سعون يوما -21 .يكون �آخرموعد ل�شراء م�ستندات املناق�صة لغاية نهاية الدوام الر�سمي لليوم الذي ي�سبق غلق املناق�صة -22 .على ال�شركة ان تقدم تقرير ًا بالكفاءة املالية لل�شركة من
قبل حما�سب قانوين لل�سنة االخرية -23 .ال تتحمل الدائرة التبعات القانونية يف حالة الغاء املناق�صة -24 .على ال�شركات املتقدمة تقدمي عر�ض جتاري وعر�ض فني -25 .على ال�شركة تقدمي جدول
ال�صيانة الدورية طيلة مدة ال�صيانة م�صادق عليه من قبل مهند�س ال�شركة املخت�ص وتلتزم ال�شركة بهذا اجلدول.

امل�شاريع:
.1جتهيز قراءة �ضغط الدم ودفع القلبي امل�ستمر ملركز النا�صرية للقلب  /م .احل�سني التعليمي.
 .2جتهيز جهاز مراقبة ال�ضغط الدموي جلهاز الق�سطرة ملركز النا�صرية للقلب  /م .احل�سني التعليمي

د.هادي بدر الرياحي /املدير العام

موقع دائرة �صحة ذي قارwww.thiqarhealth.com
الربيد االلكرتوين للت�شكيل االداري امل�س�ؤول عن املناق�صاتlawdep@thiqarheaith.com:
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