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تـعلن شـركـة مصـافي اجلـنـوب (شركـة عـامة)
ـزايـدة الـعـلـنـيـة الـثـالـثـة اليـجـار عن اجـراء ا
بنـاية سـاحة وقـوف سيـارات النـفثا فـي تمام
( الــــســـاعــــة (٩) من صـــبــــاح يـــوم (االثــــنـــ
ـصــادف ٢٠١٨/٨/٦ . والـتي حتــتـوي عـلى ا
مـــحل مـــطــعم ومـــطـــبخ وحــمـــامــات وقـــاعــة
اســتـراحــة ومـصـلـى ومـرافق صــحـيـة فــعـلى
ـزايــدة الــعــلــنــيـة الــراغـبــ بــاالشــتــراك بــا
ـــكــــان احملــــددين احلــــضــــور بــــالــــزمــــان وا
مسـتصـحبـ معهم مـبلغ الـتأمـينـات البـالغة
(٣٫٦٠٠٫٠٠٠) دينار (ثالثـة مالي وستـمائة
الـف ديـنــار) ال غـيـرهــا ويـتــحـمل مـن تـرسـوا
ــزايـــدة أجــور نـــشــر اإلعـالن وعــلى عـــلــيـه ا
دنية زايدة جـلب هوية األحوال ا شترك با ا

او البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن.
مالحظـة: اذا صادف يوم الغلق عـطلة رسمية

يكون اليوم التالي هو موعد الغلق.
مع التقدير..
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ـنـاقـصة تعـلن دائـرة صـحـة بـغداد الـرصـافـة/ مـسـتشـفى الـشـهـيـد الـصدر الـعـام عن ا
ـوازنة اجلاريـة لسنة (٢٠١٨). ـستشـفى ومن ضمن تخـصيصات ا اخلاصة بـتنظيف ا
سـجلة رسميا داخل ـناقصة من الشـركات اخملتصة وا فعلى الـراغب باالشتراك في ا
كن ـوجودة في (التندر) والذي  واصفات ا الـعراق تقد عطاءاتـهم وفق الشروط وا
سـتشفى مـقابل مـبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠) احلصول عـليه من خالل وحـدة احلسابـات في ا
فـقط خـمـسـون الف ديـنـار غـيـر قـابـلـة لـلـرد. عـلى ان يـقـدم الـعـرض داخل ظـرف مـغـلق
ومخـتـوم مع تـثبـيت الـعـنوان الـكـامل عـلى العـطـاء وتـودع في صنـدوق الـعـطاءات في
ـصـــــــــــــادف مـستـشـفـانـا عـلـما ان اخـر مـوعـد لـقـبـول العـطـاءات هـو يـوم (االحـد) ا

ستمسكات التالية: ٢٠١٨/٧/٢٩ على ان ترفق مع العطاءات الشروط والوثائق وا
كتب نافذة لعام ٢٠١٨ (اختصاص تنظيف). ١- هوية تصنيف الشركة او ا

٢- كافة اوليات تأسيس الشركة.
طلوبـة بنسبة (١ %) من قيمـة العطاء وتكون على شكل صك ٣- التأمينات الـقانونية ا

مصدق.
انعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام ٢٠١٨ . ٤- كتاب عدم 

ناقصة. ٥- وصل شراء التندر اخلاص با
ستفيدة. ماثلة مؤيدة من اجلهات ا ٦- قائمة باالعمال ا

. الية من خالل تقد احلسابات اخلتماية للسنت األخيرت ٧- تقدير الكفائة ا
٨- جلب قرار شـمول الشركـة بالضـمان االجتـماعي صادر من دائرة الـتقاعـد والضمان

االجتماعي للعمال.
٩- تدوين اسعار فقرات جدول كمـيات العطاء ومبلغه االجمالي رقما وكتابة في جدول

كون منها العطاء. تفصيلي واضح مطبوع. مع تثبيت عدد االوراق ا
ـعتـمـدة من قبل ـصـارف ا ١٠- تـقد كـشف حـساب مـصـرفي بـاسم الشـركـة من احد ا

ركزي. البنك ا
كتب مع رقم الهاتف. ١١- عنوان ثابت للشركة او ا

وقع االلـكتـروني للـشركـة في وثائق الـعطـاء والبـريد االلكـتروني واسـم وعنوان ١٢- ا
سؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء. الشخص ا

الية لعام .2018 ١٣- تكون مدة العقد لغاية نهاية السنة ا
ــنـاقـصـات بـصـورة ـنـتـســبي الـدولـة او الـقـطــاع الـعـام االشـتـراك في ا ١٤- ال يــجـوز 

مباشرة او غير مباشرة.
رقم ١٥- يـتم احتسـاب الغرامـات التأخـيرية وفق تعـليمـات تنفـيذ العـقود احلكـومية ا

(٢) لسنة ٢٠١٤ .
ؤسسة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ١٦- ا

زايدة أجور النشر واالعالن. ١٧- يتحمل من ترسو عليه ا
١٨- تكون مدة نفاذ العطاء (٩٠) تسعون يوم.
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ــصـرف ـديــر الــعـام  ــدعى (ا اقــام ا
الـرافدين/ اضافـة لوظيـفته) الدعوى
ـتـضـمـنة ـرقـمـة اعاله وا الـبـدائـية ا
ـمـنوح لك بـلغ الـقـرض ا ـطـالـبـة  ا
والـــبــالغ ثالثـــة ماليــ وســـتــمــائــة
وخــمــســون الف ديـنــار مع الــفــائـدة
الـــتـــأخــيـــريـــة لــغـــايــة ٢٠١٨/٤/٣٠
وجملــهـولــيــة مــحل اقــامـتـك وحـسب
بلغ القضائي وتأييد اخملتار شـرح ا
واجملـلس البلدي عليه قررت احملكمة
نشـر الـتبـليغ بـصحـيـفتـ محـليـت
يـومـيتـ لـلحـضـور امام احملـكـمـــــة
ـــــصـــــــادف ـــــرافــــعـــــة ا في يـــــوم ا
يـــــــــــــــــوم ٢٠١٨/٧/٢٥ الـــســــاعـــة
الـثامنة والـنصف صباحـا وعند عدم
حضـوركم او من ينـوب عنكم قـانونا
ـرافـعــة بـحـقـكـم غـيـابـيـا ســتـجـري ا

وعلنا وفق القانون.
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