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�إعالن وظائف

جمهورية العراق /حمافظة
مي�سان  -ق�سم العقود احلكومية

جمهورية العراق /حمافظة
مي�سان  -ق�سم العقود احلكومية

جمهورية العراق /حمافظة
مي�سان  -ق�سم العقود احلكومية

تعل ��ن �شرك ��ة جوه ��رة الأم�ي�ر
للأجه ��زة وامل�ستلزمات الطبية
عن توفر وظائ ��ف �شاغرة عدد
( )2وي�ش�ت�رط باملتقدم �إجادته
اللغ ��ة االنكليزي ��ة والعمل على
احلا�سب ��ة واالنرتنت فمن لديه
الرغب ��ة االت�صال عل ��ى الأرقام
التالية:
()07901473408
()07707975468

�إعادة �إعالن مناق�صة رقم ( )69ل�سنة 2011
�شراء جهاز تخطيط ال�شوارع

�إعادة �إعالن مناق�صة رقم ( )76ل�سنة 2011
ت�أهيل وتطوير ال�شبكة الكهربائية
تنمية االقاليم 2011

�إعادة �إعالن مناق�صة رقم ( )79ل�سنة 2011
�إكمال بناء مدار�س  /تنمية الإقليم 2011/

�أو على االمييل التايل

()alamirmedical@yahoo.com

�أو الذهاب �إىل مقر ال�شركة بغداد
�شارع ال�سعدون �ساحة الن�صر.

تعل ��ن حمافظة مي�سان  /ق�سم العقود العامة احلكومية عن �إعادة
�إعالن املناق�صات املدرجة تفا�صيلها يف �أدناه للمرة الثانية �ضمن
موازن ��ة تنمي ��ة االقاليم  2011فعلى الراغب�ي�ن يف اال�شرتاك يف
املناق�ص ��ة مراجع ��ة جلنة ت�سلي ��م العطاءات يف دي ��وان حمافظة
مي�س ��ان لغر�ض احل�صول عل ��ى ن�سخة من الك�ش ��ف الغري م�سعر
وال�ش ��روط واملوا�صف ��ات والتعليم ��ات اىل مقدم ��ي العط ��اءات
مقاب ��ل دفع مبلغ قدره ( )100000مئ ��ة �ألف دينار غري قابل للرد
علم ��ا �أن �آخر موع ��د لغلق املناق�صة هو ي ��وم الأحد 2011/6/5
ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا وت�سلم العطاءات يف ديوان املحافظة
يف ق�سم العقود العامة احلكومية يف الطابق الثاين� ..إذا �صادف
�آخر موعد لت�سليم العطاءات عطلة في�ؤجل اىل اليوم الذي يليه.
مالحظة:
 -1الدائ ��رة غ�ي�ر ملزم ��ة بقب ��ول �أوط� ��أ العط ��اءات ويتحمل من
تر�سو عليه املناق�صة �أجور ن�شر الإعالن.
 -2يك ��ون العط ��اء ناف ��ذا مل ��دة ثالثة �أ�شه ��ر تبد�أ م ��ن تاريخ غلق
املناق�صة.
 -3تق ��دمي ت�أمينات �أولي ��ة بن�سبة  %1من قيم ��ة العطاء مبوجب
�ص ��ك م�ص ��دق �أو خط ��اب �ضم ��ان ناف ��ذ املفع ��ول �صادر ع ��ن احد
امل�صارف العراقية املعتم ��دة واملعنون اىل حمافظة مي�سان ق�سم
العق ��ود العام ��ة احلكومية عل ��ى ان ت�ستكمل ن�سب ��ة  %5من كلفة
املقاولة ومن �ضمنها مبلغ االحتياط العام عند ر�سو املناق�صة.
الدرجة
مدة
الدائرة
ا�سم
التبويب
ت
التنفيذ والت�صنيف
امل�شروع امل�ستفيدة
هوية غرفة
�شراء جهاز مديرية طرق
التجارة �أو
-17 -9
 60يوم
 1تخطيط وج�سور
هوية ا�سترياد
17 -6
مي�سان
ال�شوارع
وت�صدير

املدير املفو�ض

حممد ح�سني علي
و .حمافظ مي�سان

�إعالن ( )19ل�سنة 2011
تعلن �شركة م�صايف الو�سط(�ش-ع) للمرة الأوىل عن الطلبيات اال�ستريادية املدرجة �أدناه:

ت

رقم الطلبية

املوا�صفات
EXCHANGER GASKETS
SPARES FOR PUMP P-405 C/D TYPE 4629

�سعر ال�شراء /دينار غري
قابل للرد
100 000
50 000

2011/1123
1
2011/1304
2
2011/1174
100 000
COMPLETE HEAT EXCHANGER
3
2010/1971
2011/1011
50 000
SPARES FOR PUMP TYPE& SIZE 2AC-4 STAGE CENTRIFUGAL
4
2010/1436
2011/1207
150 000
SPARES FOR CENTRIFUGAL MULTI STAGE COMPRESSOR
5
2010/1994
*تاريخ الغلق ال�ساعة( )1بعد الظهر ليوم 2011/6/17
*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 ( )PROFILEمع تقدمي الأعمال املماثلة �صادرة من قبل جهات تعاقد حكومية قبل �شراء الطلبية مع براءة
ذمة حديثة �صادرة من الهيئة العامة لل�ضرائب/ق�سم ال�شركات �أو ترفق مع العر�ض الفني املقدم يف حالة عدم تقدميها �سابق ًا 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 احد امل�صارف التالية:
(امل�صرف العراقي للتجارة ،دار ال�سالم لال�ستثمار ،االئتمان بيبلو�س ،البالد الإ�سالمي ،ال�شرق الأو�سط ،م�صرف �آ�شور الدويل لال�ستثمار) ،ويتم �إعادته يف حالة عدم الإحالة عليها.
* ال تقبل ال�صكوك �أو خطابات ال�ضمان ال�صادرة من �صرف الوركاء.
* تقدم ال�شركات تعهد ًا خطي ًا يثبت قيامهم ب�إرفاق الت�أمينات الأولية مع العر�ض التجاري وبدون ذكر مبلغ الت�أمينات ويو�ضع هذا التعهد مع العر�ض الفني وبخالفه �سوف يهمل العطاء.
* 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 اال بعد تقدمي موافقة من الهيئة العامة لل�ضريبة.
* ي�ستقطع مبلغ  0،002من مبلغ االعتماد كر�سم طابع.
* يف�ضل تقدمي الأ�سعار بعملة الدوالر  CIPوا�صل بغداد� /شركة م�صايف الو�سط وال تقبل الأ�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.
*تقدم ال�شركات �شهادة املن�ش�أ من ال�شركة امل�صنعة مع القوائم التجارية م�صدقة من قبل ال�سفارة العراقية يف بلد املن�ش�أ عند جتهيز املواد.
* يقوم املجهز بتثبيت ا�سم املدير العام وتوقيعه �أو من يخولهم يف العرو�ض واملرا�سالت وب�شكل وا�ضح و�صريح وبخالفه تهمل عرو�ضهم.
* مالحظة ميكن االطالع على �شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع االلكرتوين - www.oil.gov.iq - www.dauramrc.com :مع التقدير

تعل ��ن حمافظة مي�سان  /ق�سم العقود العامة احلكومية عن �إعادة
�إعالن املناق�صات املدرجة تفا�صيلها يف �أدناه للمرة الثانية �ضمن
موازن ��ة تنمي ��ة االقاليم  2011فعلى الراغب�ي�ن يف اال�شرتاك يف
املناق�ص ��ة مراجع ��ة جلنة ت�سلي ��م العطاءات يف دي ��وان حمافظة
مي�س ��ان لغر�ض احل�صول عل ��ى ن�سخة من الك�ش ��ف الغري م�سعر
وال�ش ��روط واملوا�صف ��ات والتعليم ��ات اىل مقدم ��ي العط ��اءات
مقاب ��ل دفع مبل ��غ ق ��دره ( )75000خم�سة و�سبع ��ون �ألف دينار
غ�ي�ر قابل للرد علما �أن �آخر موعد لغل ��ق املناق�صة هو يوم الأحد
 2011/6/5ال�ساع ��ة الثاني ��ة ع�شر ظهرا وت�سل ��م العطاءات يف
دي ��وان املحافظة يف ق�س ��م العقود العام ��ة احلكومية يف الطابق
الثاين �إذا �صادف �آخر موعد لت�سليم العطاءات عطلة في�ؤجل اىل
اليوم الذي يليه.
مالحظة:
 -1الدائ ��رة غ�ي�ر ملزم ��ة بقب ��ول �أوط� ��أ العط ��اءات ويتحمل من
تر�سو عليه املناق�صة �أجور ن�شر الإعالن.
 -2يك ��ون العط ��اء ناف ��ذا مل ��دة ثالثة �أ�شه ��ر تبد�أ م ��ن تاريخ غلق
املناق�صة.
 -3تق ��دمي ت�أمينات �أولي ��ة بن�سبة  %1من قيم ��ة العطاء مبوجب
�ص ��ك م�ص ��دق �أو خط ��اب �ضم ��ان ناف ��ذ املفع ��ول �صادر ع ��ن احد
امل�صارف العراقية املعتم ��دة واملعنون اىل حمافظة مي�سان ق�سم
العق ��ود العام ��ة احلكومية عل ��ى ان ت�ستكمل ن�سب ��ة  %5من كلفة
املقاولة ومن �ضمنها مبلغ االحتياط العام عند ر�سو املناق�صة.
الدرجة
مدة
الدائرة
التبويب
ت ا�سم امل�شروع
التنفيذ والت�صنيف
امل�ستفيدة
كهرباء قرية مديرية
العا�شرة /
توزيع -17 -7
ال�سادة
 60يوم كهربائية
1
8 -3
كهرباء
املوازن/
ميكانيكية
ناحية كميت مي�سان

حممد ح�سني علي
و .حمافظ مي�سان

((مناق�صة ان�شاء �سياج امني خارجي من البلوك الكونكريتي
للجانب االي�سر مل�شروع �سد املو�صل))

تعل ��ن الهيئ ��ة العام ��ة لل�س ��دود واخلزانات احدى ت�شكي�ل�ات وزارة املوارد املائي ��ة الكائنة يف بغداد /باب املعظ ��م قرب كلية التمري�ض ع ��ن وجود مناق�صة
((مناق�ص ��ة ان�ش ��اء �سياج امن ��ي خارجي من البل ��وك الكونكريتي للجانب االي�سر مل�ش ��روع �سد املو�ص ��ل)) ويت�ضمن العمل ان�شاء �سي ��اج امني خارجي من
البل ��وك الكونكريت ��ي للجان ��ب االي�سر مل�شروع �س ��د املو�صل وح�سب ج ��دول الكميات واملخططات ووفق ��ا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومي ��ة رقم ( )1ل�سنة
 ،2008تت�ضم ��ن امل�ستن ��دات �ش ��روط املقاول ��ة العمال الهند�س ��ة املدنية بق�سميه ��ا االول والثاين و�ش ��روط املناق�صة وجدول الكمي ��ات واملخططات ويدخل
العم ��ل �ضم ��ن تخ�صي�صات (اعمال حت�شية �س ��د املو�صل ب�ضمنها الدرا�سات) نوع ( )1تف�صيل نوع ( )1ت�سل�سل ( )1فعل ��ى الراغبني بامل�شاركة من ال�شركات
ذات االخت�صا� ��ص واملقاول�ي�ن الذين لديهم هوية الت�صني ��ف (التا�سعة /ان�شائية) او التي اعلى منها درجة �صادرة م ��ن وزارة التخطيط والتعاون االمنائي
ناف ��ذة املفع ��ول مراجعة الق�س ��م القانوين يف هذه الهيئة /الطابق الرابع من قبل املقاول او خموله الر�سمي للح�ص ��ول على وثائق املناق�صة لقاء مبلغ قدره
( )200000مائتان الف دينار غري قابل للرد ووفق ال�شروط املبينة ادناه-:
 -1تق ��دم العط ��اءات بظرفني مغلقني يدون عليهما ا�سم ورقم املناق�صة مع وجوب توقيع �صاحب العطاء عليهما الظرف االول (العر�ض الفني) يحتوي على
�ش ��روط املناق�ص ��ة وجدول الكميات امل�سعر والظرف الث ��اين (العر�ض التجاري) ويحتوي على الت�أمينات االولية بن�سب ��ة ( )%1من مبلغ العطاء املقدم على
�ش ��كل �ص ��ك م�ص ��دق او خطاب �ضمان على ان يكون ناف ��ذ املفعول ملدة (اربعة ا�شهر) من تاري ��خ غلق املناق�صة قابلة للتمديد وب�أ�س ��م �صاحب العطاء ح�صرا
ومعنون اىل الهيئة العامة لل�سدود واخلزانات و�سريف�ض �أي عطاء ال تقدم فيه الت�أمينات املطلوبة.
 -2تقدمي منهاج عمل متكامل مع تقدمي حتليل ا�سعار الفقرات الواردة يف العطاء.
 -3ارفاق االعمال املماثلة مع عطاءاتهم م�ؤيدة وم�صدقة من جهات التعاقد املعنية.
 -4ارفاق و�صل �شراء امل�ستندات املناق�صة (الن�سخة اال�صلية).
 -5تقدمي كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب معنون لهذه الهيئة.
 -6تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن املقاول او مدير ال�شركة.
 -7الهيئة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات اذا كان العطاء غري م�ستوف للموا�صفات الفنية املطلوبة.
 -8يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور ن�شر االعالن.
 -9تكون اال�سعار املقدمة نهائية وغري قابلة للتفاو�ض.
 -10تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )3ا�شهر تبد�أ من تاريخ غلق املناق�صة.
 -11للهيئة حق الغاء املناق�صة دون تعوي�ض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن �شراء وثائق املناق�صة فقط.
 -12تودع العطاءات يف الق�سم القانوين لدى مقرر جلنة فتح العطاءات يف الطابق الرابع يف هذه الهيئة وان تاريخ انعقاد امل�ؤمتر اخلا�ص باالجابة على
ا�ستف�س ��ارات امل�شارك�ي�ن يف املناق�صة يوم االربعاء املواف ��ق  2011/6/8وان اخر موعد لتقدمي العطاءات يف او قبل ال�ساعة الثانية ع�شر من يوم االربعاء
املواف ��ق  2011/6/15و�سيك ��ون فتح العطاءات ب�صورة علني ��ة و�سريف�ض �أي عطاء غري م�ستويف لل�شروط املطلوبة او ال ��ذي ال يقدم �ضمن املدة املحددة
يف االعالن.
موقع الوزارة على االنرتنتwww.mowr.gov.iq :
الربيد االلكرتوينwaterresmin@yahoo.co.uk - waterresmin@mowr.gov.iq :
الربيد االلكرتوين للهيئةwreserved_2008@yahoo.com - Iraq.dams@yahoo.com :
هاتف -مكتب املفت�ش العام  - 7723447هاتف -مركز االعالم والعالقات 7270149

املدير العام /في�صل حممد حممد امني

ت
1

2

3

4

مدة
الدائرة
التبويب
ا�سم امل�شروع
التنفيذ
امل�ستفيدة
مديرية
�إكمال بناء ثانوية
200 -17 -10
تربية
� /18صف قلعة �صالح
 11 -1يوم
مي�سان
ال�سفانية ()2
مديرية
�إكمال بناء مدر�سة
150 -17 -10
تربية
ابتدائية � 12صف يف
 16 -1يوم
ال�سفانية ( )2قلعة �صالح مي�سان
مديرية
�إكمال بناء مدر�سة
200 -17 -10
ثانوية � 18صف يف حي تربية
 11 -1يوم
مي�سان
ال�صادق /العمارة
مديرية
�إكمال بناء مدر�سة
150 -17 -10
ابتدائية � 12صف يف حي تربية
 16 -1يوم
مي�سان
ال�شهداء /العمارة

الدرجة
والت�صنيف
الثامنة/
�إن�شائية
التا�سعة/
�إن�شائية
الثامنة/
�إن�شائية
التا�سعة/
�إن�شائية

حممد ح�سني علي
و .حمافظ مي�سان

�إعـــــالن
ط � .ش 2011/2161

تعل ��ن �شرك ��ة م�صايف الو�س ��ط (�شركة عامة) ع ��ن مناق�صة �صيان ��ة حو�ض التعادل طاق ��ة( 2/ط�.ش
 )2011/2161وف ��ق ال�ش ��روط واملوا�صف ��ات الت ��ي ميك ��ن احل�ص ��ول عليها م ��ن �أمان ��ة ال�صندوق-
ال�شرك ��ة مقابل مبل ��غ ( )200000مئتان الف دينار غري قابل للرد فعل ��ى الراغبني بامل�شاركة من ذوي
االخت�صا� ��ص تق ��دمي هوية ت�صني ��ف املقاولني الدرج ��ة – � 10إن�شائية �صادرة م ��ن وزارة التخطيط
والتع ��اون الإمنائ ��ي .وتقدمي العطاءات ب�أغلفة مغلقة وخمتومة مثب ��ت عليها ا�سم ورقم الطلبية �إىل
ا�ستعالم ��ات ال�شرك ��ة (م�صفى الدورة) عل ��ى �أن يرفق مع العطاء ت�أمينات �أولي ��ة بن�سبة  %1من قيمة
العط ��اء تق ��دم ب�صك م�صدق �أو خطاب �ضمان ل�صالح ال�شركة وبا�سم مقدم العطاء ويتحمل من تر�سو
عليه املناق�صة �أجور ن�شر الإعالن وان �آخر موعد لقبول العطاءات هو ال�ساعة (الواحدة) بعد الظهر
من يوم .2011 /6/7
مالحظة :ميكن االطالع على �شروط تقدمي العطاء على املوقع االلكرتوين
www.dauramrc.com - duroref@yahoo.com
�سعد نوري حممد /املدير العام

�سعد نوري حممد /املدير العام

وزارة املوارد املائية -الهيئة العامة لل�سدود واخلزانات
اعالن رقم ( )8ل�سنة 2011

تعلن حمافظة مي�سان  /ق�سم العقود العامة احلكومية عن �إعادة �إعالن
املناق�ص ��ات املدرج ��ة تفا�صيله ��ا يف �أدناه للمرة الثاني ��ة �ضمن موازنة
تنمي ��ة االقالي ��م  2011فعل ��ى الراغب�ي�ن يف اال�ش�ت�راك يف املناق�ص ��ة
مراجع ��ة جلنة ت�سلي ��م العط ��اءات يف ديوان حمافظ ��ة مي�سان لغر�ض
احل�صول على ن�سخة من الك�شف الغري م�سعر وال�شروط واملوا�صفات
والتعليم ��ات اىل مقدمي العط ��اءات مقابل دفع مبل ��غ قدره ()75000
خم�س ��ة و�سبع ��ون �ألف دينار غري قاب ��ل للرد علما �أن �آخ ��ر موعد لغلق
املناق�صة هو يوم الأحد  2011/6/5ال�ساعة الثانية ع�شر ظهرا وت�سلم
العط ��اءات يف دي ��وان املحافظة يف ق�سم العق ��ود العامة احلكومية يف
الطاب ��ق الثاين �إذا �صادف �آخر موع ��د لت�سليم العطاءات عطلة في�ؤجل
اىل اليوم الذي يليه.
مالحظ ��ة -1 :الدائرة غري ملزمة بقبول �أوط�أ العطاءات ويتحمل من
تر�س ��و عليه املناق�صة �أجور ن�شر الإع�ل�ان -2 .يكون العطاء نافذا ملدة
ثالث ��ة �أ�شهر تبد�أ من تاري ��خ غلق املناق�صة -3 .تق ��دمي ت�أمينات �أولية
بن�سب ��ة  %1من قيم ��ة العطاء مبوجب �ص ��ك م�صدق �أو خط ��اب �ضمان
ناف ��ذ املفع ��ول �صادر عن اح ��د امل�ص ��ارف العراقية املعتم ��دة واملعنون
اىل حمافظ ��ة مي�سان ق�س ��م العقود العامة احلكومي ��ة على ان ت�ستكمل
ن�سبة  %5من كلفة املقاولة ومن �ضمنها مبلغ االحتياط العام عند ر�سو
املناق�صة.

بغداد� -شارع الن�ضال /بارك ال�سعدون
هاتف7191773 -7198278 :
الربيد االلكرتوينidcbag@oil.gov.iq :
�ص ب :ال�ضباط 19312

وزارة النفط � /شركة احلفر العراقية

اعالن املناق�صةIDC/2011/G-Sp1 :
جتهيز ادوات احتياطية الجهزة احلفر واال�ست�صالح

تعلن �شركة احلفر العراقية احدى ت�شكيالت وزارة النفط العراقية عن مناق�صة جتهيز ادوات احتياطية الجهزة احلفر واال�ست�صالح ،وح�سب املوا�صفات وال�شروط التي
ميكن احل�صول عليها من هيئة العقود وامل�شرتيات يف مقر ال�شركة يف بغداد مقابل دفع مبلغ ( )100000مائة الف دينار عراقي غري قابل للرد .فعلى الراغبني بامل�شاركة من
ال�شركات املجهزة وال�شركات امل�صنعة او ممثليهم او وكالئهم املخولني املعتمدين (مع جلب كتاب التوكيل موقع وخمتوم من قبل ال�شركة) تقدمي عطاءاتهم بظرفني مغلقني
(فني وجتاري) يدون على كل ظرف ا�سم ورقم املناق�صة وخمتومة بختم ال�شركة �صاحبة العطاء ،مع و�صل �شراء املناق�صة .تقدم الت�أمينات االولية املقطوعة والبالغة %1
من قيمة العطاء على �شكل خطاب �ضمان او �سندات قر�ض �صادرة عن احلكومة العراقية او �صك م�صدق او كفالة م�صرفية �ضامنة على ان تكون �صادرة من م�صرف معتمد
يف العراق ونافذة ملدة  90يوما من تاريخ غلق املناق�صة تو�ضع بظرف ثالث مغلق يدون عليه رقم املناق�صة وا�سم ال�شركة �صاحبة العطاء مع تقرير فني عن امكانيات
ال�شركة ،ت�ستكمل هذه الت�أمينات املقطوعة للعر�ض الفائز لت�صبح  %5من قيمة العطاء بعد ا�شعار التبليغ باالحالة وقبل توقيع العقد وتكون هذه الكفالة نافذة وال تطلق
اال بعد ايفاء املجهز بكافة التزاماته التعاقدية واكمال ت�سليم املواد وقبولها وانتهاء فرتة ال�ضمان.
ويتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجر ر�سم الطابع (البالغة قيمته  0.002اثنان بالألف من قيمة العقد) واجور ن�شر االعالن وم�صاريف التحميالت االدارية وبن�سبة ال
تتجاوز  %20من الكلفة الفعلية لتنفيذ العقد يف حالة خرق االلتزام بالعقد من قبل املجهز وقيام �صاحب العمل (�شركة احلفر) بتنفيذ هذا العقد من قبل طرف اخر باال�ضافة
اىل حتمل اية �ضرائب ور�سوم اخرى مقرة قانونا.
تودع العطاءات يف �صندوق العطاءات يف مقر ال�شركة.
�شركة احلفر العراقية غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات ويهمل �أي عطاء غري م�ستويف لل�شروط واملوا�صفات او يرد بعد تاريخ الغلق.
غلق املناق�صة يف ال�ساعة الواحدة بعد ظهر يوم االثنني امل�صادف .2011/5/30

املدير العام /رئي�س جمل�س االدارة

)MINISTRY OF OIL/ IRAQI DRILLING COMPANY (IDC

Baghdad- Al Nidhal Street/ Park Al Saadoun - Tel: +96417191773. +96417198278 - Email: idcbag@oil.gov.iq

ANNOUNCENMENT - TENDER No. IDC/2011/G-Sp1
Supplying: sqare part for Drilling and Work over Rigs

Iraqi Drilling Company. one of the Iraqi ministry of oil establishments, invites to bid For Supplying: spare part for Drilling and
Work over Rigs, in accordance with the conditions and specifications, which can be obtained from the purchasing department,
(IDC) headquarters in Baghdad. The bidder will pay, (100,000) one Hundred thousand Iraqi Dinars for the- tender documents. whoever
is willing to participate in the above mentioned tender from Supplying companies., Manufacturers their authorized representatives
should Submit their offers in two sealed envelops marked "Technical and commercial" respectively tender's name and number should
be written on each envelop. The subtracted Bid Bond (1% of the Total Offer Price as a fixed value) to be presented as "bank guarantee
letter or loan bond issued from the Iraqi government or banking guarantee or certified cheque" must be issued from an accredited bank
in Iraq, valid for 90 days after the closing date of the tender and to be included in a third sealed envelop with the tender's number and
the company name with this offer in addition to the profile of the company. The awarded bidder must submit a 5% performance bond
after award notification and before signing the contract. The PB shall be valid and not to be released until fulfillment of` all contractual
obligations, complete delivery of all the materials & acceptance there of and end of the warranty period.
& Iraqi Drilling Company will not be obliged upon accepting lower offers, any offer that does not meet the specified conditions
specifications or received after the closing date will be excluded.
The awarded company is responsible for the expenses of advertisement and publishing as well as the stamp duty fee (0.002 of the
contract value). Also in case of breach the Contract's obligation by the Contractor and whereas the Employer will implement this
Contract by other party. The Contractor shall bear Administrative expenses costs that shall not exceed 20% of the actual total cost of the
Contract. In addition, bear any other applicable taxes and duties. The closing date will be on Monday the 302011/5/ at 13:00 P.M.
Director General

