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العدد ( )1670ال�سنة ال�سابعة  -الثالثاء ( )8كانون االول 2009

جمهورية العراق /حمافظة املثنى /الهيئة العليا لالعمار
الـــقـــ�ســــم الـــقـــانـــونـــي

املديرية العامة للماء /مديرية ماء حمافظة كركوك
الـــقـــ�ســـم /الـــحــــقـــوق
العدد� - 635 /إعادة اعالن رقم ( )94ل�سنة 2008
م� /شراء �آليات و�أجهزة

العدد - 5341/التاريخ - 3/12/2009/مناق�صة رقم ( )12اعالن للمرة الثانية

تعلن مديرية ماء كركوك للمرة الثانية عن املناق�صة ال�سرية (�شراء �آليات و�أجهزة مل�شروع ماء داقوق) فعلى املجهزين ممن لديهم هوية
غرفة جتارة� /ص���نف الثالث من ذوي اخلربة واالخت�ص���ا�ص الراغبني باال�ش�ت�راك يف املناق�ص���ة مراجعة �شعبة احلقوق يف مقر املديرية
للح�ص���ول على �أوراق املناق�ص���ة لق���اء مبلغ قدره ( )50000خم�س���ون �ألف دينار غري قاب���ل للرد ،على �أن تودع العطاءات يف ال�ص���ندوق
اخلا�ص بذلك يف مقر الدائرة مبوعد �أق�ص���اه ال�س���اعة الثانية ع�شرة ظهر ًا من يوم الأحد املوافق  2009/12/27مرفقا الت�أمينات الأولية
بن�سبة  %1من قيمة العطاء على �شكل �صك م�صدق �أو خطاب �ضمان م�صريف نافذ ملدة �أربعة �أ�شهر من تاريخ غلق املناق�صة .و�إذا �صادف
يوم غلق املناق�صة عطلة �أو منع جتوال يف املحافظة �سيكون اليوم التايل موعدا للغلق.

ر .املهند�سني الأقدم /عبد القادر حممد �أمني
مدير ماء كركوك

جمهورية العراق /حمافظة املثنى /الهيئة العليا لالعمار
الـقــ�ســـم الـقــانـونــــي
الــــعـــدد - 5325/الــــتــــاريــــــخ 2/12/2009
مناق�صة رقم ( )9اعالن للمرة الثانية

تعلن الهيئة العليا لالعمار يف حمافظة املثنى عن اجراء مناق�صة عامة للمرة الثانية للم�شروع املو�ضح يف اجلدول املرفق ادناه اخلا�ص مبديرية
املوارد املائية يف املثنى �ضمن م�شاريع اخلطة اال�ستثمارية للمحافظة لعام  2009ا�ستنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1ل�سنة 2008
و�شروط املقاولة لأعمال 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 اخلمي�س املوافق  2009/12/10ويكون �آخر موعد
لقبول العطاءات ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا من يوم االثنني املوافق  2009/12/21يف مقر الهيئة الكائن �ضمن مبنى املحافظة وفقا لل�شروط
املبينة ادناه .1 :تكون 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 .2 .تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )60يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناق�ص���ة .3 .ثمن م�س���تندات املناق�ص���ة
غري قابل للرد .4 .عنوان الربيد االلكرتوين للهيئة امل�س����ؤول عن املناق�صات info@almuthanaconstructioncommittee.
 comواملوق���ع االلك�ت�روين للهيئ���ة  almuthanaconstructioncommittee.com.wwwواملوق���ع االلكرتوين ملحافظة
املثنى/مركز نظم املعلومات  .5 . www.almuthana-iq.comيتحمل من تر�س���و عليه املناق�ص���ة اجور الن�ش���ر واالعالن لآخر �إعالن
عن املناق�ص���ة .6 .يحدد احلد االعلى للغرامات الت�أخريية من اجلهة املتعاقدة بن�س���بة ( )%10ع�ش���رة 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 بالإ�سراع باجناز العقد .7 .تطبق املعادلة التالية عند احت�ساب الغرامات التاخريية:
(مبلغ العقد/مدة العقد)× ( = )%10الغرامة لليوم الواحد
.8حتدد ن�س���بة التحميالت االدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل �ش���خ�ص �آخر بتنفيذ اي من التزامات املقاول او املتعاقد بن�س���بة ()%20
ع�ش���رين م���ن املئة من الكلف���ة الفعلية لتنفيذ ذلك االلت���زام .9 .تكون جهة التعاقد غري ملزم���ة بقبول اوط�أ العط���اءات .10 .االلتزام بالتعليمات
املقدمة اىل مقدمي العطاءات املرافقة اىل م�ستندات املناق�صة.
ابراهيم �سلمان امليايل /حمافظ املثنى

ت
1

مناق�صة رقم ( )9اعالن للمرة الثانية
م�شروع مديرية املوارد املائية يف املثنى
الدرجة واالخت�صا�ص �سعر الك�شف/دينار
ا�سم امل�شروع
25000
�/10إن�شائية
ان�شاء ج�سر على نهر ال�صليبيات

اعـــالنـــــات
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مبلغ الت�أمينات/دينار
 %1من مبلغ العطاء

تعلن الهيئة العليا لالعمار يف حمافظة املثنى عن اجراء مناق�ص���ة عامة للمرة الثانية للم�ش���روعني املو�ضحني يف اجلدول املرفق ادناه واللذين اعلنا للمرة
االوىل �ض���من املناق�ص���ة رقم ( )55لعام /2008املرحلة التكميلية واخلا�ص�ي�ن مبديرية توزيع كهرباء املثنى �ضمن م�شاريع اخلطة اال�ستثمارية للمحافظة
ا�ستنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1ل�سنة  2008و�شروط املقاولة لأعمال الهند�سة املدنية بق�سميها االول والثاين و�شروط املقاولة لأعمال
الهند�س���ة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بق�س���ميها 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 االحد املوافق  2009/12/13ويكون �آخر موعد لقبول العطاءات
ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا من يوم االربعاء املوافق  2009/12/23يف مقر الهيئة الكائن �ضمن مبنى املحافظة وفقا لل�شروط املبينة ادناه:
 .1تكون الت�أمينات الأولية ملقدمي العطاءات على �ش���كل خطاب �ض���مان نافذ ملدة التقل عن ( )60يوما او �ص���ك 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
للهيئ���ة  almuthanaconstructioncommittee.com.wwwواملوق���ع االلك�ت�روين ملحافظ���ة املثنى/مرك���ز نظ���م املعلومات www.
almuthana-iq.com
 .5يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور الن�شر واالعالن لآخر اعالن عن املناق�صة.
 .6يح���دد احل���د االعل���ى للغرام���ات الت�أخريية من اجلهة املتعاقدة بن�س���بة ( )%10ع�ش���رة من املئة من مبلغ العق���د  ،وقبل بلوغ هذا احل���د 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�س���بة التحميالت االدارية عند قيام جهة التعاقد او من خالل �ش���خ�ص �آخر بتنفيذ اي من التزامات املقاول او املتعاقد بن�س���بة ( )%20ع�ش���رين 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.
ابراهيم �سلمان امليايل
حمافظ املثنى
مناق�صة رقم ( )12اعالن للمرة الثانية
م�شروعا مديرية توزيع كهرباء املثنى
الدرجة واالخت�صا�ص

ا�سم امل�شروع

و�صف موجز للم�شروع

ت�أهيل وجتهيز وربط حمطة الزهراء الثانوية  11/33كي يف
�أ -مد خط  33كي يف من حمطة �شمال  /3كهربائية وميكانيكية ا�ستحداث (مغذي  33كي يف)مزدوج قيا�س (400*1
ملم )2من حمطة �شمال ال�سماوة ( 11/33/132ك.ف)
ال�سماوة  11/33/132اىل حمطة
ولغاية حمطة الزهراء الثانوية اجلديدة (/11/33ك.ف)
الزهراء الثانوية  11/33كي يف
بطول ( )8.5كم (طول جغرايف) يف ق�ضاء ال�سماوة.
ب – ا�ستحداث مغذيات  11كي يف
ملحطة الزهراء الثانوية

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

 /4كهربائية وميكانيكية ا�ستحداث مغذيات ( 11كي يف) قيا�س ( 150*3ملم )2من
حمطة الزهراء الثانوية اجلديدة ( 11/33ك.ف) بطول
( )15كم (طول جغرايف) يف ق�ضاء ال�سماوة

مبلغ
�سعر الك�شف/دينار
الت�أمينات /دينار
200000
 %1من مبلغ
العطاء
175000

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

اعالن مناق�صة رقم ( ) ل�سنة 2009
م�شروع �إن�شاء ق�سم العمل والتدريب املهني يف بابل

اعالن مناق�صة رقم ( ) ل�سنة 2009
م�شروع �إن�شاء ق�سم العمل والتدريب املهني يف الديوانية

تعلن وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية /دائرة العمل والتدريب املهني عن وجود
مناق�صة م�شروع �إن�شاء بناية ق�سم العمل والتدريب املهني يف بابل .فعلى ال�شركات
احلكومية والأهلية الإن�شائية ذات الت�صنيف الدرجة اخلام�سة فما فوق مراجعة مقر
الدائرة يف الوزيرية قرب اجلامعة امل�ستن�صرية للح�صول على وثائق املناق�صة لقاء
مبلغ قدره ( )200,000مائتا �ألف دينار غري قابل للرد .ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق
خمتوم يت�ضمن العر�ض الفني وجداول الكميات امل�سعرة وامل�ستم�سكات وتكون الأ�سعار
املقدمة بالدينار العراقي رقم ًا وكتابة وبخط وا�ضح خال من احلك وال�شطب وجميع
الأوراق تكون خمتومة بختم ال�شركة مع بيان مدة �إجناز العمل ويتم و�ضع الظرف
داخل �صندوق العطاءات يف ديوان الوزارة علم ًا ب�أن �آخر موعد لقبول العطاءات هو
ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا من يوم االثنني امل�صادف  2009/12/21و�سيهمل العطاء
غري امل�ستويف لل�شروط ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور الأعالن .و�سيتم عقد
م�ؤمتر لالجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني يوم االثنني امل�صادف 2009 /12/14
ويجب ح�ضور ممثلني خمولني �أثناء فتح العطاءات علم ًا �أن الدائرة غري ملزمة بقبول
�أوط�أ العطاءات.

تعلن وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية /دائرة العمل والتدريب املهني عن وجود
مناق�صة م�شروع �إن�شاء بناية ق�سم العمل والتدريب املهني يف الديوانية .فعلى ال�شركات
احلكومية والأهلية الإن�شائية ذات الت�صنيف الدرجة الرابعة فما فوق مراجعة مقر
الدائرة يف الوزيرية قرب اجلامعة امل�ستن�صرية للح�صول على وثائق املناق�صة لقاء
مبلغ قدره ( )200,000مئتا �ألف دينار غري قابل للرد .ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق
خمتوم يت�ضمن العر�ض الفني وجداول الكميات امل�سعرة وامل�ستم�سكات وتكون الأ�سعار
املقدمة بالدينار العراقي رقم ًا وكتابة وبخط وا�ضح خال من احلك وال�شطب وجميع
الأوراق تكون خمتومة بختم ال�شركة مع بيان مدة �إجناز العمل ويتم و�ضع الظرف
داخل �صندوق العطاءات يف ديوان الوزارة علم ًا ب�أن �آخر موعد لقبول العطاءات هو
ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا من يوم االثنني امل�صادف  2009/12/21و�سيهمل العطاء
غري امل�ستويف لل�شروط ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور الأعالن .و�سيتم عقد
م�ؤمتر لالجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني يوم االثنني امل�صادف 2009 /12/14
ويجب ح�ضور ممثلني خمولني �أثناء فتح العطاءات علم ًا �أن الدائرة غري ملزمة بقبول
�أوط�أ العطاءات.

1ـ هوية ت�صنيف املقاولني من الدرجة اخلام�سة فما فوق نافذة املفعول.
2ـ تقدمي ت�أمينات �أولية وبن�سبة ( )%1من مبلغ العطاء ترفع �إىل ( )%5عند الإحالة وعلى
�شكل خطاب �ضمان او �صك م�صدق �صادر من م�صرف عراقي معتمد معنون �إىل دائرة
العمل والتدريب املهني وال يقبل ال�صك العادي.
3ـ تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب نافذة ل�سنة .2009
4ـ و�صل �شراء م�ستندات املناق�صة.
5ـ �شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة و�إجازة ممار�سة املهنة.
6ـ تثبيت عنوان ال�شركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين.
7ـ قائمة باالعمال املماثلة م�ؤيدة من اجلهة امل�ستفيدة مع ال�سرية الذاتية تت�ضمن �أ�سماء
املالك الهند�سي والفني واالداري والآليات العائدة لل�شركة �أو �أي مواد �أخرى.
8ـ مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة �أ�شهر.

1ـ هوية ت�صنيف املقاولني من الدرجة الرابعة فما فوق نافذة املفعول.
2ـ تقدمي ت�أمينات �أولية وبن�سبة ( )%1من مبلغ العطاء ترفع �إىل ( )%5عند الإحالة وعلى
�شكل خطاب �ضمان او �صك م�صدق �صادر من م�صرف عراقي معتمد معنون �إىل دائرة
العمل والتدريب املهني وال يقبل ال�صك العادي.
3ـ تقدم براءة ذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب نافذة ل�سنة .2009
4ـ و�صل �شراء م�ستندات املناق�صة.
5ـ �شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة و�إجازة ممار�سة املهنة.
6ـ تثبيت عنوان ال�شركة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين.
7ـ قائمة باالعمال املماثلة م�ؤيدة من اجلهة امل�ستفيدة مع ال�سرية الذاتية تت�ضمن �أ�سماء
املالك الهند�سي والفني واالداري والآليات العائدة لل�شركة �أو �أي مواد �أخرى.
8ـ مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة �أ�شهر.
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