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العدد ( )1834ال�سنة ال�سابعة  -الثالثاء ( )29حزيران 2010

اعالن طلبية �شراء 2010/2123

�إعالن رقم ( - )145رقم الطلبية 2010/ 1532

تعلن �شركة م�صايف الو�سط (�ش.ع) عن املناق�صة املحلية

)(PERLITE FOR VACUUM IN SULATON
(وللمرة الثانية) مبوجب املوا�صفات وال�شروط التي ميكن احل�صول عليها من �أمانة
ال�صندوق لقاء مبلغ قدره ( )100000دينار (مئة الف دينار ال غري) غري قابل للرد فعلى
املجهزين املخت�صني الراغبني بامل�شاركة تقدمي عرو�ضهم بالدينار العراقي وتكون نافذة ملدة
ال تقل عن �شهر مع الت�أمينات الأولية بن�سبة  %1من قيمة العطاء وب�أغلفة مغلقة وخمتومة
مثبت عليها رقمي الإع�لان والطلبية �إىل ا�ستعالمات ال�شركة يف موعد �أق�صاه ال�ساعة
(الواحدة) بعد الظهر ليوم  2010 /7/11ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور ن�شر
الإعالن .مع التقدير ...
مالحظة-:

ميكن االطالع على �شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكرتوين-:
www.dauramrc.com
info@ dauramrc.com
duroref@yahoo.com

دثار يحيى اخل�شاب
املدير العام

وزارة ال�صحة  /دائرة �صحة ذي قار
مكتب املدير العام � -شعبة الإعالم
مناق�صة رقم ()25ل�سنة  2010م
العدد  - 15/1/1التاريخ2010/6/23 :

تعلن دائرة �صحة ذي قار عن �إجراء مناق�صة رقم ( )38م�شروع �إن�شاء البيت ال�صحي يف املناطق الريفية املدرجة �أدناه
�ضمن م�شاريع املوازنة العامة لعام  2010وفق املوا�صفات الفنية واملخططات بق�سميها الأول والثاين فعلى الراغبني
باال�شرتاك يف املناق�صة من ال�شركات واملكاتب مراجعة ديوان الدائرة�/شعبة العقود واملناق�صات ل�شراء ن�سخة من
العطاء واالط�لاع على ال�شروط للعطاء مقابل دفع مبلغ قدره ( )150,000مئة وخم�سون �ألف دينار غري قابل للرد
ويكون �آخر موعد لتقدمي العطاءات يوم الأحد املوافق  2010/7/11م ال�ساعة الثانية ع�شرة علما �أن امل�شروع ممول
�ضمن املوازنة اجلارية لعام 2010م على �أن يرفق مع العطاء امل�ستم�سكات �أدناه:
1ـ هوية ت�صنيف ال�شركات وفق تعليمات ت�سجيل وت�صنيف املقاولني رقم ( )1ل�سنة  2008م على �أن ال تقل عن الدرجة
اخلام�سة (�إن�شائية) (بال�ستيكية) �صادرة من وزارة التخطيط والتعاون الإمنائي مع �شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة (النموذج
اجلديد).
2ـ ت�أمينات قانونية بن�سبة  %1من مبلغ العطاء املقدم ب�صك م�صدق �أو خطاب �ضمان موثق بكتاب ر�سمي من قبل
امل�صرف وتكون مدته نهاية ال�سنة احلالية.
 -3براءة ذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب.
 -4قائمة بالأعمال املماثلة مع ذكر اجلهة التي قام العمل حل�سابها (عقود).
 -5تكون اال�سعار املقدمة بالدينار العراقي ح�صر ًا رقم ًا وكتابة وان يوقع على جميع م�ستندات العطاء وتكون الكتابة
وا�ضحة وخالية من احلك وال�شطب وتكون جميع الأوراق خمتومة بختم ال�شركة مع بيان مدة �إجناز العمل والعنوان
الكامل لل�شركة وجلب البطاقة التموينية وهوية االحوال املدنية.
 -6على ال�شركة ان تقوم بتقدمي  C-Vيت�ضمن ا�سماء الكادر الفني والإداري والآليات التي تعود لل�شركة.
� -7إرفاق و�صل �شراء العطاء عند التقدمي.
 -8تتحمل ال�شركة التي يحال بعهدتها العمل كافة ال�ضرائب والر�سوم التي تفر�ض من قبل الدولة.
 -9ال يحق لل�شركة �أو املقاول �إحالة العمل اىل مقاول �أو �شركة �أخرى (مقاول ثانوي) .
� -10سوف يتم الت�أكد من املوقف القانوين لل�شركة من خالل الوزارة املخت�صة والكتب الأخرى (�صحة �صدور).
11ـ الدائرة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات.
 -12يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور ن�شر الإعالن.
13ـ يقدم العطاء بظرفني ظرف جت��اري وفني ويت�ضمن الظرف الفني على ال�ـ  C.Vوالأعمال املماثلة والظرف
التجاري يت�ضمن العر�ض التجاري واحل�سابات اخلتامية.
14ـ �ستقوم الدائرة بتنظيم م�ؤمتر للإجابة عن كافة ا�ستف�سارات امل�شاركني قبل �سبعة �أيام من تاريخ غلق املناق�صة.
-15يعد هذا الإعالن جزء ًا من م�ستندات املناق�صة وجزء ًا ال يتجز�أ من العقد وملزم للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي
العطاء.
16ـ الدائرة ت�ستبعد املقاول وال�شركة غري الكفوءة من خالل جتربتها معه يف املقاوالت ال�سابقة التي نفذتها.
17ـ ت�ستكمل الت�أمينات النهائية كفالة ح�سن تنفيذ بن�سبة  %5من قيمة العقد تدفع بعد الإحالة وقبل توقيع العقد.
18ـ يعول على تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1ل�سنة  2008وال�شروط العامة للمقاوالت الهند�سية بق�سميها
الأول والثاين.
19ـ مدة نفاذ العطاء ( )90ت�سعون يوم ًا.
20ـ يكون �آخر موعد ل�شراء م�ستندات املناق�صة لغاية نهاية الدوام الر�سمي لليوم الذي ي�سبق غلق املناق�صة.
21ـ على ال�شركة ان تقدم تقرير ًا باحل�سابات اخلتامية لل�شركة من قبل حما�سب قانوين لل�سنة الأخرية.
22ـ ال تتحمل الدائرة التبعات القانونية يف حالة �إلغاء املناق�صة.
23ـ يهمل العطاء غري امل�ستويف لل�شروط وال يقبل �أي عذر جراء ذلك .
امل�شاريع:
�أو ًال :قطاع ال�شطرة1 /ـ �آل كن�ش (بني زيد) 2ـ ال�سادة �آل حمد 3ـ �آل عمار 4ـ العظيميني.
ثاني ًا :قطاع الرفاعي1 /ـ �آل مناع (الن�صر) 2ـ الرائدة (الفجر) 3ـ �سيد �شويع (الرفاعي) 4ـ ال�صريفيني (القلعة).
مالحظة :موقع دائرة �صحة ذي قار www.thiqarhealth.com
د .ال�صيدالين
الربيد االلكرتوين للت�شكيل الإداري امل�س�ؤول عن املناق�صات:
هادي بدر عبد احل�سني
Lawdep@thiqarhealth.com

املدير العام
 2010/6/22م

تعلن �شركة م�صايف الو�سط (�ش.ع) عن مناق�صة ( �صبغ اخلزانات يف ال�شركة ) (ط� .ش)2010/2123
مبوجب ال�شروط واملوا�صفات التي ميكن احل�صول عليها من امانة ال�صندوق -ال�شركة مقابل مبلغ
( )100000مائة الف دينار غري قابلة للرد فعلى الراغبني من ذوي االخت�صا�ص تقدمي هوية ت�صنيف
املقاولني التقل عن الدرجة  10/ان�شائية �صادرة من وزارة التخطيط والتعاون االمنائي وتقدم
العطاءات ب�أغلفة مغلقة وخمتومة مثبت عليها ا�سم ورقم الطلبية اىل ا�ستعالمات ال�شركة – م�صفى
الدورة على ان يرفق مع العطاء ت�أمينات اولية بن�سبة  %1من قيمة العطاء تقدم ب�صك م�صدق او خطاب
�ضمان ل�صالح ال�شركة وبا�سم مقدم العطاء ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر االعالن وان
�آخر موعد لقبول العطاءات هو ال�ساعة ( )1بعد الظهر من يوم 2010/7/21

مالحظة -:

ميكن االطالع على �شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكرتوين -:
WWW.dauramrc.com
info@dauramrc.com
دثار يحيى ايوب اخل�شاب
duroref@yahoo.com
املدير العام

�إعالن رقم ()240

تعلن �شركة م�صايف الو�سط ( �ش ـ ع) وللمرة الأوىل عن الطلبيات اال�ستريادية املدرجة �أدناه:
ت

رقم الطلبية

1

2010/1190

2

2010/1193

3

2010/1194

4

2010/1430

5
6
7
8

2010/1437
2010/1470
2010/1444
2010/1493

http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

املوا�صفــــــات
ٍspare parts for burner and combustion
equipment type ab atomizer pressurized
spare parts for blowmatic type soot blowera
ss.1.263
spares for gear box and soot blower
spares for oil saparator for comp.
42051/k201type:map 103b – 24
complete pump with spares
spares for auxiliary plant
safety relief valve
spare parts for horizontal simplex pump

�سعر ال�شراء /دينار
غري قابل للرد

50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000

* تاريخ الغلق ال�ساعة ( )1بعد الظهر ليوم .2010/7/20
* فعلى ال�شركات املخت�صة مراجعة �شركتنا لالطالع على املزيد من تفا�صيل املواد وال�شروط وال�شراء.
* على ال�شركات الراغبة يف امل�شاركة تقدمي كافة امل�ستم�سكات الأ�صولية والقانونية اخلا�صة بال�شركة ()PROFILE
مع تقدمي الأعمال املماثلة �صادرة من قبل جهات تعاقد حكومية قبل �شراء الطلبية �أو ترفق مع العر�ض الفني املقدم يف
حالة عدم تقدميها �سابقا وبخالفه تهمل العرو�ض.
* تقدم ال�شركات التي ترغب بال�شراء ت�أمينات �أولية مبقدار  %1من قيمة عطاءها وتو�ضع مع العر�ض التجاري
لل�شركة من �أحد امل�صارف التالية (امل�صرف العراقي للتجارة ،دار ال�سالم لال�ستثمار ،االئتمان ،بيبلو�س ،البالد
الإ�سالمي ،ال�شرق الأو�سط) ويتم �إعادته يف حالة عدم الإحالة عليها.
* يتم تقدمي عر�ضني مغلقني (فني وجتاري) منف�صلني عليهما ختم ال�شركة يف ال�صندوق اخلا�ص يف ا�ستعالمات
�شركتنا وتهمل العرو�ض الواردة عن طريق الربيد االلكرتوين.
* ت�ستقطع ن�سبة  %3من قيمة �أمر ال�شراء ك�ضريبة لل�شركات العراقية وكذلك يف حالة الدفع بالدينار العراقي وال تعاد
�إال بعد تقدمي موافقة من الهيئة العامة لل�ضريبة.
* ي�ستقطع مبلغ  0,002من مبلغ االعتماد كر�سم طابع.
* يف�ضل تقدمي اال�سعار بعملة الدوالر  CIPوا�صل بغداد� /شركة م�صايف الو�سط وال تقبل اال�سعار بالعملة املحلية
للطلبيات اال�ستريادية.
* يتم بيع موا�صفات الطلبية باملبالغ امل�ؤ�شرة �إزاء كل منها بالدينار العراقي غري قابل للرد.
* ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة �أجور ن�شر الإعالن.
* �شهادة املن�ش�أ والقوائم التجارية يجب �أن تكون م�صدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية يف بلد املن�ش�أ.
* مالحظة ميكن االطالع على �شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكرتوين:ـ
www.oil.gov.iq
دثار يحيى اخل�شاب
www.dauramrc.com

�إعالن رقم ( - )146رقم الطلبية 2010/ 442

تعلن �شركة م�صايف الو�سط (�ش.ع) عن املناق�صة املحلية
) (LINE PIPE

(ول�ل�م��رة الأوىل) مب��وج��ب امل��وا��ص�ف��ات وال���ش��روط التي
ميكن احل�صول عليها من �أمانة ال�صندوق لقاء مبلغ قدره
( )50000دي�ن��ار (خم�سون ال��ف دي�ن��ار ال غ�ير) غ�ير قابل
للرد فعلى املجهزين املخت�صني الراغبني بامل�شاركة تقدمي
عرو�ضهم بالدينار العراقي وتكون نافذة ملدة ال تقل عن �شهر
مع الت�أمينات الأولية بن�سبة  %1من قيمة العطاء وب�أغلفة
مغلقة وخمتومة مثبت عليها رقمي الإع�لان والطلبية �إىل
ا�ستعالمات ال�شركة يف موعد �أق�صاه ال�ساعة (الواحدة) بعد
الظهر ليوم  2010 /7/19ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة
�أجور ن�شر الإعالن.
 ...مع التقدير
مالحظة-:
ميكن االط�لاع على �شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع
االلكرتوين-:
www.dauramrc.com
info@ dauramrc.com
duroref@yahoo.com

املدير العام

دثار يحيى اخل�شاب
املدير العام

اعـــالن للـمــرة االولـــــــى

FIRST ANNOUNCEMENT

م/املناق�صة املرقمة /10/7عامة /دولية /ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية
املكننة الزراعية لتجهيز  150حا�صدة حبوب مع �أدواتها االحتياطية

Subject/ Tender No. 710//General/international/ State Co. for Agricultural Supplies/
)Agricultural Mechanization to supply (150 cereal harvesters with related spare parts

العدد9609/
التاريخ 2010/6/24
اىل /ال�سادة

ي�سر ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية بدعوة مقدمي العطاءات امل�ؤهلني وذوي اخلربة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز  150حا�صدة حبوب مع ادواتها االحتياطية
مع مالحظة الآتي:
-1على مقدمي العطاء امل�ؤهلني والراغبني يف احل�صول على معلومات �إ�ضافية االت�صال بال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية خالل الدوام الر�سمي اعتبار ًا (من
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا) و(حتى ال�ساعة الثانية ع�شرة ظهرا) وكما مو�ضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
-2تقبل عرو�ض ال�شركات املنتجة وامل�صنعة وال�شركات الر�سمية املتخ�ص�صة بتجارة وجتهيز املواد املطلوبة مبوجب املناق�صة �أو وكالئهم الر�سميني مبوجب
تخويل ر�سمي م�صدق ا�صوليا وفق متطلبات الت�أهيل التالية-:
�أ-القدرة املالية - :على مقدم العطاء ان يقدم �أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية التالية� :أدنى معدل دوران لر�أ�س املال لآخر خم�س �سنوات يجب
ان اليقل عن اربعة ا�ضعاف العطاء املقدم.
ب-اخلربة والقدرة الفنية - :على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يو�ضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلربة الفنية معززة بنبذة تاريخية عن �شركته وتاريخ
ت�أ�سي�سها وتخ�ص�صاتها واالعمال املماثلة التي �سبق تنفيذها م�صحوبة بالبيانات املالية امل�صادق عليها من قبل اجلهات الر�سمية املخت�صة التي تربز موقف ال�شركة
املايل.
ج-على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يو�ضح ان ال�سلع التي يعر�ضها تفي مبتطلبات اال�ستخدامات كذلك تقدمي �شهادتني للب�ضاعة املماثلة من حيث احلجم
والقيمة والتعقيد خالل ال�سنوات اخلم�سة املا�ضية.
-3بامكان مقدمي العطاء الراغبني �شراء الوثائق للعطاء بعد تقدمي طلب حتريري اىل �شعبة العالقات يف ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية وبعد دفع قيمة
الوثائق البالغة ( )250000مئتان وخم�سون الف دينار عراقي غري قابلة للرد.
-4على مقدم العطاء تقدمي كفالة م�صرفية بن�سبة  %1من قيمة العطاء املقدم (الت�أمينات االولية) ل�ضمان جدية امل�شاركة يف املناق�صة على ان تكون �صادرة من
م�صرف عراقي معتمد وبامكان ال�شركات االجنبية تقدمي كفالة من م�صرف اجنبي مقبول من امل�صرف العراقي للتجارة  TBIوتكون نافذة ملدة  28يوم ًا من تاريخ
انتهاء العطاء.
ً
-5يجب ان يكون العطاء املقدم نافذا ملدة ثالثة ا�شهر من تاريخ غلق املناق�صة .2010/8/11
-6يلتزم مقدم العطاء الذي حتال بعهدته املناق�صة دفع اجور ن�شر االعالن.
-7يتم ت�سليم العطاءات يف مقر ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية الكائنة يف جمهورية العراق –بغداد -الوزيرية حملة  305رقم ال�شارع  5/رقم البناية 6/
الطابق االر�ضي /العالقات هاتف االر�ضي ( )07270007345رقم املحمول ( )07905754470ويحق ملقدمي العطاءات اال�ستف�سار عن اية معلومات تخ�ص
املناق�صة عن طريق الربيد االلكرتوين اخلا�ص ب�شركتنا  Commercial_dep@iraqiscas.comو�سيتم عقد م�ؤمتر لالجابة عن ا�ستف�سارات مقدمي
العطاءات يف مقر ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية � /شعبة العالقات ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا من يوم الثالثاء امل�صادف  ، 2010/8/3الت�ستلم العطاءات بعد
ال�ساعة احلادية ع�شرة من �صباح يوم االربعاء امل�صادف  2010/8/11وان العطاءات املت�أخرة �سوف ترف�ض وتفتح العطاءات يف ال�ساعة احلادية ع�شرة والن�صف
من يوم االربعاء امل�صادف  ،2010/8/11ويف حالة اذا �صادف يوم الغلق والفتح عطلة ر�سمية �سيكون موعد الغلق والفتح يف اليوم الذي يليه بح�ضور مقدمي
العطاءات �أو ممثليهم الراغبني باحل�ضور يف مقر ال�شركة العامة للتجهيزات الزراعية  /بغداد الوزيرية /حملة � 305شارع  5رقم البناية  /6الطابق االر�ضي/
�شعبة العالقات /هاتف االر�ضي  07270007345الهاتف املحمول  07905754470وباالمكان االطالع على تفا�صيل املناق�صة من خالل االطالع على املوقع
االلكرتوين اخلا�ص ب�شركتنا على �شبكة االنرتنيت  www.iraqiscas.comمع التقدير.
يو�سف حممد ر�ؤوف عبد احلميد
املدير العام وكالة
رئي�س جمل�س االدارة
 2010 / /م

No. :9609
Date: 24 /6 /2010
To/ Sirs

State Co. for Agricultural Supplies has a pleasure to invite the eligible and qualified bidders to submit their bids to supply
(150 cereal harvesters with related spare parts), with noting the following:
1-The eligible bidders who desire to obtain an additional info nation contact with State Co. for Agricultural Supplies (from
Sunday to Thursday during the official work days at (9.00 a.m - 12.00 p.m) and as specified in instruction to bidders.
2- The offers to supply the goods required in the tender are accepted from producers, manufacturers and well-established
specialized suppliers, or their official agents in accordance with a duly authenticated authorization and as per qualification
requirements below:
(A) Financial capability:- The bidder shall furnish documentary evidence that meets the financial requirements. The minimum
of capital turnover for the previous five years before the closing date is greater fourfold of bid value.
(B) Experience and technical capacity:-The bidder shall furnish documentary evidence to demonstrate that it meets the
technical experience requirements supporting in a profile of his company, stating the date of incorporation, specialization,
and only similar works previously undertaken. 'The profile should be accompanied by the endorsed financial statements by
formal concerned authorities that reveal the company's financial stating.
(C) The bidder shall furnish documentary evidence stating that the goods meet the usage requirements by submitting a
certificate for similar goods as of size, value and complexity for the previous five years.
3- The interested bidders may purchase the bid documents after submitting written application to Relation section in State
Co. For Agricultural Supplies and after payment the value of documents sale of (250000) ID not returnable.
4- The bidders shall pay bank guarantee of (1%) of bidding value (an initial deposits) to ensure the serious participation in
tender and to be issued by an accredited Iraqi bank.
However, the foreign companies may submit a bank guarantee from a foreign bank accepted by the Trade Bank of Iraq
(TBI). This initial deposit shall be effective for (28) days as from the closing date and to be released only after signing the
contract and submitting the performance security of 5% of contract value.
5 - The bid shall be effective for (90) days from closing date of tender on Wednesday 11 August, 2010.
6-The advertisement charges shall be on the account of awarded bidder.
7- The bids shall be delivered in headquarters of State Co. for Agricultural Supplies in Wazzeria -Baghdad - Republic of Iraq
/Quarter (305) -St. (5) -Bldg. (6)/ Ground floor/ Relation section, Telephone 07270007345, Mobile 07905754470. The bidding
companies may contact us to enquire about any information relating to the tender by e-mail commercial_dep@iraqiscas.
com. A conference will be held to answer the inquiries of bidders in above headquarters/ Relation 10.00 a.m on Tuesday 3
August, 2010 No bids shall be received after 11, 00 a.m on Wednesday 11 August, 2010. The late bid shall be rejected. They
will be opened at 11.30 a.m on Wednesday I I August, 2010 ,in case of a holiday, it will be opened a day after, by attending
the bidders or their representatives who desire to be in Wazzeria -Baghdad - Iraq /Quarter ( 305) -St. (5) - Bldg. (6)/ Ground
floor / Relation section / P.O Box: 26028/ Baghdad / Tel: 07270007345 / Mobile: 07905754470 Let be knowledge on tender
details on our website www.iraqiscas.com.
State Co. for Agricultural Supplies Yousif M. Rauof Abdul Hameed
Wazzeria -Baghdad – Iraq Director General/ proxy
Tel: 7407345 -7407355
Chairman of Board
P.O Box: 26028
/ /2010
)Mobile: 07905754470 - Quarter (305) -St. (5) -Bldg. (6

