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ناقصة التالية:  تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن اعادة إعالن ا

ـناقصة نـاقصة احلضـور الى مقر الـشركة الكـائن في منطقـة الشعبـية / محـافظة البـصرة للحـصول على شروط ا فعلى الـراغب باالشـتراك با
ؤشر ازائهـا وغير قـابلة لـلرد علمـاً بأن تاريخ الـغلق السـاعة الثانـية عشـر ظهر ليـوم االحد ١٧ / ٦ / ٢٠١٨ وفي حالـة مصادفة بـلغ ا وحسب ا
درجة ادناه :  ناقصة وفقاً للشروط ا يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى مابعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق ا
ـماثلـة والكفاءة ١- تقد كـافة مسـتمسكـات الشركة ( شـهادة تأسيس  –عـقد تأسيس الـشركة مع مـحضر االجتـماع االول التـأسيس واالعمال ا
ـذكـورة سوف يـهمل الـعرض وال ـستـمسـكات ا الـية لـلشـركـة) مصـادقة من قـبل اجلـهات اخملـتصـة ذات العالقـة وفي حـالة عـدم توفـر أي من ا ا

تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك . 
ـقاولة بـقانـون التقـاعد والـضمان االجـتمـاعي والزام تلك ـتعـاقدة مع الشـركات ا ٢- شـمول الـعمال الـعراقـي العـاملـ لدى الشـركات األمـنية ا

ترتبة عن عدم التطبيق .  الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية ا
ـقدم بـالدوالر االمـريكي او ٣- حتـديد مـدة نـفاذيـة العـطاء بـفتـرة التقل عن (١٢٠) يـومـاً من تاريخ الـغلق عـلى ان يكـون مبـلغ الـعطـاء التـجاري ا

بلغ االجمالي للعطاء رقماً وكتابة .  اليورو او الدينار العراقي وا
ـناقـصة على ان ٤- تـقد تأمـينـات اوليـة ( صك مصـدق او خطـاب ضمـان او سفـتجة ) وألمـر شركـتنـا ويتـضمن االشـارة فيـها الى رقم واسم ا
بلغ قدره (٨٣٠٠) ركزي العراقي و التقل مدة نفاذيته عن (٢٨) يوماً من تاريخ انتهاء نفاذ العطـاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا

ثمانة االف وثالثمائة دوالر امريكي فقط . 
٥- مبلغ التخم للمناقصة كما مؤشر إزائها اعاله . 

WWW.SRC.GOV.IQ  -: كنكم زيارة موقع الشركة ٦- لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط االخرى 
contracts@src.gov.iq  -: كنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي ٧- لالستفسار عن اي معلومات 

واصفـات الفنية وجـداول االسعار وحسب ما مـوضح في الوثيقة الـقياسية ويـجب ان تكون مختـومة وموقعة , ٨- الـقسم الرابع من الوثيـقة با
يكون مكان ايداع العطاءات لدى جلنة استالم وفتح العطاءات اخلارجية في مقر الشركة وبظروف مغلقة ومختومة . 

تطلبات اآلتية :  الية : على مقدم العطاء ان يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام با أ) القدرة ا
١- احلـسابـات اخلـتامـيـة معـدل ربح آلخـر سنـتـ متـتـاليـة مـصادقـة ومـدققـة من قـبل محـاسب قـانوني مـعـتمـد . ٢- مـعدل ايـراد سـنوي يـعادل

(  (200,000مئتان الف دوالر للسنوات اخلمس السابقة ٣- سيولة نقدية تعادل (٢٠٠٫٠٠٠) مئتان الف دوالر. 
(ب) اخلبرة والقدرة الفنية :

طلوبة: على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً يوضح امكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية ا
Water treatment Reverse osmosis  تكون له اخلبرة في مجال االغشية التنافذ العكسي

طـلوبـة االتـية: (تـفي االغشـية تـطلـبات االسـتـخدامـات ا ج  –على مـقـدم العـطاء ان يـقدم دلـيالً مـوثقـاً يوضح ان الـسـلبع الـتي يعـرضهـا تـفي 
طلوب في وحدة  R.Oالنهرية).  بالغرض ا

١١-يجب على مقدم العطاء االلتزام بالوثيقة القياسية بكافة اقسامها . 
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تـعلن شركة الـفاو الهنـدسية العامـة إحدى تشكـيالت وزارة االعمار واالسكان والـبلديات واالشـغال العامة
ـرقمة (٤/ ٢٠١٨) للـمرة الثـانية اخلـاصة بتـجهيـز القابـلوات واحملوالت الـكهربـائية نـاقصة ا عن إعالن ا
نـاقصـة والـشروط اخلـاصة بـهـا مراجـعة مـقـر الشـركة ـشروع مـاء الدجـيل ولـلحـصول عـلى مـستـنـدات ا
(شـعـبـة الـعـقـود) الـكـائن في مـنـطـقـة الـتـاجي مـقـابل مـعـهـد الـنـفط الـعـربي لـقـاء مـبلـغ قدره ( ٥٠٠٫٠٠٠ )
صنف ـقاول ذوي االختصـاص وا خمـسمائة الف ديـنار غير قابل لـلرد وعلى الراغبـ من الشركات وا
ـتازة/ اسـتيراد وتـصديـر او شهادة من الدرجة (الـرابعـة فمـا فوق ميـكانـيك/ كهـرباء او غرفـة جتارة / 
فعول  –نسخة قاول (سارية ا التأسيس للشركات العربية واالجنبية) تقد هوية تصنيف الشركات وا
ـفوض لـلمـكتب او الـشركـة التي ـدير ا نـاقصـة وجلب كـتاب تـخويل مـوقع من قبل ا اصلـية) عـند شـراء ا
ناقصة تروم شراء العـطاء مع مراعاة إيداع عطاءاتـهم داخل ظرف مغلق ومختوم يكـتب عليه اسم ورقم ا
ـكتب) ويـحـتـوي بداخـله عـلى ثالث ظـروف مـنفـصـلة ومـوعـد غلـقـهـا واسم صاحب الـعـطـاء (الشـركـة او ا
طلـوبة ويتضـمن الظرف الثـاني العراض الفـني ويتضمن ـستمسـكات ا ومخـتومة يتـضمن االول جميع ا
بلغ (١١٫٧٥٠٫٠٠٠) الظـرف الثالـث على العـرض التـجاري مع صك مـصدق (بـقيـمة الـتامـينـات االوليـة) 
دة (ثالثـة اشهر) من تـاريخ الغلق ووصل الـشراء مع تقـد ما يثبت ديـنار عراقي او خـطاب ضمـان نافذ 
ستـفيدة مع تقـد احلسابـات اخلتاميـة مصادق علـيها من قبل اثـلة مؤيدة من اجلـهات ا تـنفيذ اعـمال 
محـاسب قانوني آلخـر سنت ويـودع في صندوق العـطاءات في مقـر الشركة الـكائن في التاجي  ,علماً ان
ـطلـوبة وعدم الشـركة غيـر ملـزمة بـقبـول اوطأ العـطاءات واهـمال الـعطـاء غير مـستـوفي للـمسـتمسـكات ا
ـناقـصة في حـالة وجود ـناقـص ويتم اعـتمـاد الوكـالة اخلـاصة با قـبول الـوكاالت العـامة الـصادرة من ا
وافق ٢٩ / ٥ / ٢٠١٨ عذر مـشروع مصدق اصولياً وسيكون آخر مـوعد لتقد العطاءات يوم (الثالثاء) ا
الساعـة الثانيـة عشر ظـهراً وفي حالة مـصادفة يـوم الغلق عطـلة رسمـية يكون الـغلق في اليـوم الذي يليه
كن االطالع عـلى موقع الشـركة االلكـتروني على ناقـصة اجور نـشر االعالن و ويتـحمل من تـرسو علـيه ا
االنـتــرنـيت وحــسب مــا مـدرج في ادنــاه عـلـمــاً ان مـبــلغ الـكــلـفــة الـتــخـمـيــنـيــة لـلــمـنــاقـصـة اعـاله يـكـون

(١٫١٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار عراقي ال غيرها 
مع التقدير .
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تـدعـو الــشـركـة الـعـامــة لالنـظـمـة االلــكـتـرونـيــة احـدى تـشـكـيالت وزارة
ـعـادن اصحـاب اخلـبـرة واالختـصـاص ومن لـديهم الـرغـبة الـصـناعـة وا
واالمـكانيـة بالتـعاقد مع شـركتنـا بتنـفيذ عـقود مشـاركة طويـلة االمد في
وضحة مجاالت (الـتصميم والـتجهيـز والنصب والتشـغيل) اخملتلـفة وا

في ادناه:
١- منظومات سيطرة PLC ٢- محطات طاقة كهـربائية ٣- منظومات
Softwares امنـية وكـامـيرات مـراقبـة ٤- انتـــــــــــــــــاج البـرامجـيات
٥- منـطومـات قدرة غـير مـنقـطـــعة UPS ٦- موازيــــــن جــــــــــــسرية
٧- مـنــظـومـات االنــذار واحلـريق ٨- بــوردات كـهـربــائـيـة ٩- مــصـاعـد

X-RAY كهربائية ١٠- منظومات فحص معادن
وباالمكان مراجعة مقر الشركـة/ قسم االستثمار لغرض تقد عروضهم

وحسب الضوابط والتعليمات خدمة للمصلحة العامة.
مع التقدير.
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العدد: ٣٠ / ١٣٧٣
التاريخ: ٨ / ٥ / ٢٠١٨
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شار لهـا في االعلى والشركـات الراغبة باالشـتراك فيهـا يسر الشـركة العامة ناقصـة ا تقدمـة على ا الى كـافة الشركـات ا
لالتصـاالت احـدى تشـكـيالت وزارة االتصـاالت ان تـنوه لـكم بانـه  تأجـيل موعـد غـلق اعالن مشـاركـة لتـشـغيل مـشروع
وافق في 5/13/ 2018وان القرض الياباني في محافظـة بغداد) وذلك بسبب العطلة الرسمية التي صادفت يوم االحد ا
ـصادف 5/20/ 2018ولـهذا اقـتضى تـاريخ غلق وفـتح الـعطـاءات سيـكـون السـاعة الـثـانيـة عشـر ظهـرا من يـوم االحد ا
وقع) (,(07600017122) علومـات االتصال على ارقام الهواتف او البـريد االلكتروني او مراجعة ا زيد من ا الـتنويه و

درجة ادناه.  07600017078)االلكتروني ا

 مع التقدير..
E-mail: legal_itpc@yahoo.com
www.itpc-gov.iq, www.moc.gov.iq
legal_itpc@hotmail.com
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ذكـور اعاله ولتقد ـشروع ا يـسر الشـركة العامـة لالتصاالت احـدى تشكيـالت وزارة االتصاالت ان تدعـو الشركـات اخملتصة الـراغبة بـاالشتراك والـتقد على ا
كـن احلصول على الشروط عـن طريق ارسال مخولكـم مع كتاب التخـويل الرسمي الى مقر الـشركة الكائن في (بـغداد- شارع ابو نؤاس قرب عطاءاتهـم الفنية و
دير العام  –الطابق العـاشر) ولقاء مبلغ قدره ( 1000000) مليـون دينار عراقي فقط غيـر قابل للرد وسيـكون اخر موعد لـتقد العطاءات فندق بغداد  –مكتب ا
قدمة ويكتب عليها اسم وافق يوم االحد  17/6/2018على ان يقدم العطاءات بظرف (فني وجتاري ) مغلق ومختوم بختم الشركة ا الساعة الثانية عشر ظهرا ا
ـتابعة الـعطاء وعـلى ان يرفق مع العـطاء تأمـينات على ـوقع الرسمي والبـريد االلكـتروني للـشركة واسم وعـنوان اخملول  شروع والـعنوان الـكامل للـشركة وا ا
شكل خطاب ضمان او صك مصدق بقيمة ( 100000000) مـائة مليون دينار عراقي او ما يـعادله بالدوالر ومن مصرف معتمد في الـعراق وحتديد نفاذية العطاء
بـ ( 120) يومـا من تاريخ الغلق وتـوضع العطاءات في صنـدوق العطاءات في مـقر الشركة الـعامة لالتصاالت  –االستـعالمات- الطابق االرضي وسيـهمل العطاء
عـلـومـات االتصـال عـلى ارقـام الـهواتف ( 07600017078) (07600017122) او الـبـريد ـزيـد من ا الـغيـر مـكـتـمل للـمـواصـفـات الفـنـيـة والشـروط الـقـانونـيـة و

درجة ادناه .... مع التقدير  واقع االلكترونية ا االلكتروني او مراجعة ا
E-mail: legal_itpc@yahoo.com
www.itpc-gov.iq, www.moc.gov.iq
legal_itpc@hotmail.com
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زايـدة (حق التصويـر) في كلية القـانون تعلن رئـاسة جامعـة كركوك عن اجراء مزايـدة علنيـة لتأجيـر (حق التصوير ) نـظرا حلصول كـسر قرار 
زايدة ـصادف ٣٠ / ٥ / ٢٠١٨ الساعة الثانـية عشر ظهرا في رئاسـة اجلامعة  فعلى الراغـب باالشتراك في ا في كلية الـقانون يوم ا الربعاء ا
ـبلغ قدره (١٥٫٠٠٠) خمسة عـشر الف دينار فقط مراجـعة شعبة الـعقود احلكومـية في رئاسة اجلامـعة الستالم نسخـة من الشروط لقاء وصل 

زايدة اجور النشر واالعالن.  غير قابل للرد يتم دفعه في كليةالقانون ويتحمل من ترسو عليه ا
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