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وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية
املركز الوطني لل�صحة وال�سالمة املهنية
اعالن مناق�صة رقم ( ) ل�سنة 2009
م�شروع �إن�شاء بناية ق�سم ال�صحة وال�سالمة املهنية يف الديوانية

اع���ل��ان������ات
اع�لان��ات
وزارة االعمار والإ�سكان� /شركة الر�شيد العامة للمقاوالت
الإن�شائية
متديد �إعالن مناق�صة رقم ()2009/82

تعل���ن �شركة الر�شيد العامة للمقاوالت الإن�شائية �إحدى ت�شكيالت وزارة الأعمار والإ�سكان الكائنة
يف النه�ضة قرب معار�ض ال�سيارات عن متديد موعد غلق املناق�صة املرقمة ( )2009/82واخلا�صة
ب�أعمال (جتهيز ون�صب م�صاعد كهربائية مل�شروع جامعة الب�صرة) لغاية يوم .2009/12/20
علما ان موقع ال�شركة على االنرتنتALRASHEED.MOCH.GOV.IQ :
E-mail: alrasheed company@yahoo.com
وموقع دليل العراقWWW.IRAQDIRECTORY.COM :

تعل���ن وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية /املرك���ز الوطني لل�صحة وال�سالمة املهنية عن وجود مناق�صة م�شروع
�إن�ش���اء بناي���ة ق�سم ال�صحة وال�سالم���ة املهنية يف الديوانية .فعل���ى ال�شركات احلكومية واالهلي���ة االن�شائية ذات
الت�صني���ف الدرج���ة ال�ساد�سة فما ف���وق مراجعة مقر الدائ���رة يف الوزيرية قرب اجلامع���ة امل�ستن�صرية للح�صول
عل���ى وثائ���ق املناق�صة لقاء مبلغ قدره ( )100,000مئة �ألف دينار غري قابل للرد .ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق
وخمت���وم يت�ضم���ن العر�ض الفني وج���داول الكميات امل�سع���رة وامل�ستم�سكات وتك���ون اال�سعار املقدم���ة بالدينار
���ال من احلك وال�شطب وجميع الأوراق تك���ون خمتومة بختم ال�شركة مع
العراق���ي رقم���ا وكتابة وبخط وا�ضح خ ٍ
بي���ان م���دة �إجن���از العمل ويتم و�ض���ع الظرف داخل �صن���دوق العطاءات يف دي���وان الوزارة علما ب���ان �آخر موعد
لقبول العطاءات هو ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهر ًا من يوم الثالثاء امل�صادف  2009/12 /22و�سيهمل العطاء غري
امل�ستويف لل�شروط ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور االعالن.
و�سيت���م عقد م�ؤمت���ر لالجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني يوم االربع���اء امل�صادف  2009/12/16ويجب ح�ضور
ممثلني خمولني �أثناء فتح العطاءات علما �أن الدائرة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات.
امل�ستم�س���كات املطلوب���ة1 :ـ هوية ت�صنيف املقاولني من الدرجة ال�ساد�سة فما فوق نافذة املفعول2 .ـ تقدم ت�أمينات
�أولية وبن�سبة ( )%1من مبلغ العطاء ترفع �إىل ( )%5عند االحالة وعلى �شكل خطاب �ضمان او �صك م�صدق �صادر
م���ن م�صرف عراقي معتمد معن���ون اىل املركز الوطني لل�صحة وال�سالمة املهني���ة وال يقبل ال�صك العادي3 .ـ تقدم
براءة ذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب نافذ ل�سنة 4 .2009ـ و�صل �شراء م�ستندات املناق�صة.
5ـ �شه���ادة ت�أ�سي�س ال�شركة و�إج���ازة ممار�سة املهنة6 .ـ تثبيت عنوان ال�شركة ورق���م الهاتف والربيد االلكرتوين.
7ـ قائم���ة باالعمال املماثلة م�ؤيدة من اجلهة امل�ستفي���دة مع ال�سرية الذاتية تت�ضمن ا�سماء املالك الهند�سي والفني
واالداري والآليات العائدة لل�شركة �أو �أي مواد �أخرى8 .ـ مدة نفاذ العطاء ال تقل عن ثالثة �أ�شهر.

مدير عام �شركة الر�شيد العامة للمقاوالت االن�شائية

املدير العام

جمل�س النواب العراقي
�إعالن مناق�صة رقم ()2009/4

جمل�س النواب العراقي
�إعالن مناق�صة رقم ()2009/3

يعلن جمل�س النواب العراقي عن مناق�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خا�صة ب�أعمال ت�أهيل و�إ�صالح
�أ�ضرار يف مبنى ق�صر امل�ؤمترات ومبنى املجل�س الوطني القدمي.
ميكن احل�صول على املوا�صفات الفنية من ق�سم امل�شرتيات يف الدائرة املالية
يف جمل�س النواب لقاء مبلغ ( )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 ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن يف ال�صحف املحلية.

يعلن جمل�س النواب العراقي عن مناق�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خا�صة بت�أهيل قاعة االجتماعات
من حيث جتهيزها مبنظومة �صوت ومنظومة ت�صويت و�شا�شات عر�ض
والقيام بكافة �أعمال الت�أثيث الالزمة لذلك.
ميكن احل�صول على املوا�صفات الفنية من ق�سم امل�شرتيات يف الدائرة املالية
يف جمل�س النواب لقاء مبلغ ( )150,000مائة وخم�سون �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 ( )15خم�سة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن يف ال�صحف املحلية.

امل�ستم�سكات املطلوبة:
� -1شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة من م�سجل ال�شركات يف وزارة التجارة وهوية
غرفة التجارة �أو هوية ت�صنيف املقاولني.
 -2تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�ضريبة نافذة.
 -3تقدمي ت�أمينات �أولية بقيمة ( )%1من قيمة العطاء على �شكل �صك
م�صريف م�صدق.
� -4إرفاق و�صل �شراء املناق�صة عند تقدمي العطاء.
 -5حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �شهرين.
 -6يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور الن�شر والإعالن.
 -7تقدمي قائمة بالأعمال املماثلة �إن وجدت.
املالحظات:
 -1تهمل العطاءات الغري م�ستوفية للم�ستم�سكات املطلوبة.
 -2الدائرة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات.
 -3يقدم عر�ضني منف�صلني ،عر�ض جتاري م�س َّعر مغلق و عر�ض فني غري
م�س َّعر مغلق.
 -4الك�شف املوقعي يكون عند �شراء املوا�صفات الفنية.

امل�ستم�سكات املطلوبة:
� -1شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة من م�سجل ال�شركات يف وزارة التجارة وهوية
غرفة التجارة �أو هوية ت�صنيف املقاولني.
 -2تقدمي براءة الذمة من دائرة ال�ضريبة نافذة.
 -3تقدمي ت�أمينات �أولية بقيمة ( )%1من قيمة العطاء على �شكل �صك م�صريف
م�صدق.
� -4إرفاق و�صل �شراء املناق�صة عند تقدمي العطاء.
 -5حتديد مدة نفاذية العطاء مبا ال يقل عن �شهرين.
 -6يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور الن�شر والإعالن.
 -7تقدمي قائمة بالأعمال املماثلة �إن وجدت.
املالحظات:
 -1تهمل العطاءات الغري م�ستوفية للم�ستم�سكات املطلوبة.
 -2الدائرة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات.
 -3يقدم عر�ضني منف�صلني ،عر�ض جت��اري م�س َّعر مغلق و عر�ض فني غري
م�س َّعر مغلق.
 -4الك�شف املوقعي يكون عند �شراء املوا�صفات الفنية.

للمزيد من املعلومات يرجى االت�صال على هاتف ق�سم امل�شرتيات (.)07901113340
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