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الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6116 الثالثاء 3 من ذي احلجة 1439 هـ 14 من آب (اغسطس) 2018م
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تـعـلن جـمـعـية الـهالل االحـمـر الـعـراقي بـالنـيـابـة عن الـصـليب االحـمـر الـنـرويـجي عن اجراء
مناقصة جتهيز:
- بطانيات صوف
- مدافئ نفطية

- مولدات كهربائية
- محطات تصفية وحتلية مياه

ـكن احلـصول عـلـيـهـا من مـقـر عـام اجلـمـعـيـة في بـغداد/ وحـسب اجلـدول والـشـروط الـتي 
ـنصـور وان اخر مـوعد لـقـبول الـعطـاءات السـاعـة الثـالثـة بعـد الـظهـر من يوم اخلـميس ٦ ا
كاتب اخملتصة بتجارة وجتهيز ؤهل من الشركات وا ايلول ٢٠١٨ على مقدمي العطاءات ا
طـلوبة تـقد عـطائهم داخل ظـرف مخـتوم يودع في صـندوق الـعطاءات في مـقر عام ـواد ا ا
ـنصور ويـهمل اي عطـاء غير مـستوفي الـشروط لالستـفسار الـرجاء االتصال اجلمـعية في ا
عـلى (٠٧٧٠٨٧٠٣٨٤٨) وال تـتــحـمل اجلـمــعـيـة اي مـســؤولـيـة قـانــونـيـة او مــالـيـة عن اجـراء

التعاقدات ويكون اختيار الشركات والدفع من قبل الصليب االحمر النرويجي.
ذكورة اعاله من قبل الشركات واد ا ويجدر االشارة الى امكانية تقد عروض جلزء او كل ا

كاتب اخملتصة. وا
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درجـة تفاصـيلهـا في ادناه لـغرض استـثمارهـا للعام زايـدات العلنـية ا تعلن عـمادة معـهد الفـنون التـطبيـقية عـن وجود ا
الدراسي (٢٠١٨ - ٢٠١٩) وفق قانون بيع وايـجار اموال الدولة رقم (٢١) لـسنة ٢٠١٣ فعلى الـراغب باالستـثمار مراجعة
الية للمعـهد للحصول على الشروط لقاء مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) الف دينار للمزايدات (١ و٢ و٣ و٤ و٥) غير قابلة الشعبة ا
زايـدة هـو السـاعة (الـتاسـعة) من قـدرة لكل مـزايـدة علـما بـان موعـد ا لـلرد ودفع الـتأمـيـنات الـبالـغة (٣٥ %) من الـقـيمـة ا
ـتـقدم تـقد ـزايـدة اجور نـشر االعـالن وعلى ا وافق (٢٠١٨/٩/١٣) ويـتـحمل مـن ترسـو علـيه ا صـبـاح يوم (اخلـمـيس) ا
صورة داخل ظرف مـغلق عند شراء شروط ستـمسكات الرسـمية ا السـيرة الذاتية التي تـؤيد عمله ضمن مـا مطلوب مع ا

زايدة. ا
١- استثمار كافتيريا االساتذة كاملة االثاث.

٢- استثمار النادي الطالبي كامل االثاث.
٣- ملعب خارجي.

٤- كشك االستنساخ والقرطاسية.
٥- التصوير الفوتوغرافي.
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