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فـقدت مـني الهويـة الصـادرة من وزارة الشبـاب والريـاضة باسم (احـمد احـمد كاظم
صدرها. ن يعثر عليها تسليمهما  مهدي) الرجاء 
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تـعلن رئاسـة جامـعة كركـوك عن تمديـد اجراء مزايـدة علـنية لـتأجيـر الكافـتريا
صادف ٢٠١٩/٥/٢٠ السـاعة الثانية عشر ظهرا في لـكلية اآلداب يوم االثن ا
رئـاسة اجلامعة وفقا لقانـون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ .
زايـدة مراجعة شـعبة الـعقود احلـكومــــية في فـعلى الراغـب باالشـتراك في ا
ـبــلغ قــــــدره رئــاسـة اجلــامــعـة الســتالم نــسـخــة من الــشـــروط لــقـاء وصـل 
(٢٥٠٠٠) خـمـسة عـشـرون الف ديـنار فـقط غـيـر قابل لـلـرد يتـم دفعـهـا في قسم
ـزايـدة اجـور الـنـشـر ـالـيـة فـي الـكـلـيـة ويـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا الـشـؤون ا

واالعالن.
—U−¹ô«Ë lO³ « WM'
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تـعـلن وزارة االعمـار واالسكـان والـبلـديات واالشـغـال العـامة عـن وجود مـناقـصـة لتـقد خـدمات
كاتب والشركات تنظـيف بناية الوزارة الـكائنة في بغداد  –الكرخ  –العالوي فعلى الراغبـ من ا
ناقـصة من ذوي اخلبـرة واالختصـاص مراجعـة مقر الـوزارة احلالي الكائن باالشتـراك في هذه ا
ناقـصة لقـاء مبلغ في بغداد  –العالوي  –مـقابل الكـراج/ الطـابق السابع لـلحصـول على شـروط ا
ـطـلـوبة ـستـمـسـكات ا (٢٥) خمـسـة وعـشرون الف ديـنـار غـيـر قابل لـلـرد ويـكـون تقـد جـمـيع ا
وتـوضع العطاءات في صـندوق العطـاءات في دائرة العقـود في مقر الوزارة/ الـطابق السابع في

وافق ٢٠١٩/٥/٢٢ . موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم االربعاء ا
طلوبة: ستمسكات ا ا

ائة) من قـيمة العـطاء على شكل خـطاب ضمان صادر من ١- تأمـينات اوليـة بنسبـة (١% واحد با
مصرف عراقـي معتمـد او صك مصدق المـر وزارة االعمار واالسـكان والبلـديات واالشغـال العامة

وباسم مقدم العطاء حصرا.
قدم العطاء. ٢- السيرة الذاتية 

٣ - شـهـادة خــبـرة او اجـازة تـأســيس الـشـركــة صـادرة عن دائـرة تــسـجـيل الــشـركـات في وزارة
دنية او البطاقة التموينية وبطاقة السكن. التجارة مع هوية االحوال ا

ستفيدة. ماثلة مصدقة من اجلهات ا ٤- قائمة باالعمال ا
فـعول معـنون الى وزارة االعمار ـانعة من الـهيئـة للضـرائب لعام (٢٠١٩) نـافذ ا ٥- كـتاب عدم 

واالسكان والبلديات واالشغال العامة حصرا.
ناقصة (النسخة االصلية). ٦- وصل شراء ا

٧- تعـهـد بعـدم ادراجه بـالقـائـمـة السـوداء او لـديه قضـايـا موقـوفـة لـدى احملاكم تـخص االعـمال
نفذة من قبله خالل السنوات الثالثة االخيرة. ا

٨- تقد حسابات ختامية الخر سنت مالية له.
٩- الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

 ١٠ - الكلفة التخمينية للعمل ال تتجاوز (١٠٠) مئة مليون دينار.
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تعلن شركة الفاو الهنـدسية العامة احدى تشكيالت وزارة االعمـار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن
ــشـروعي مــاء الـدجـيل ـرقـمــة (٢٠١٩/٢٠) واخلـاصـة بــتـجــهـيـز (اخلــزانـات احلــديـديـة  ـنــاقـصــة ا اعالن ا
ناقصة والشروط اخلاصة بها مراجـعة مقر الشركة (شعبة العقود) والبغدادي) وللحصول على مستـندات ا
الـكائن في منـطقة التـاجي مقابل مـعهد الـنفط العربي لـقاء مبـلغ قدره (٥٠٠٫٠٠٠) خمسـمائة الف ديـنار غير
صنف من الدرجـة (رابعة ميكانيك/ قاول ذوي االختـصاص وا قابل لـلرد وعلى الراغب من الـشركات وا
ـفعول- نـسخة قاولـ (سارية ا ـتازة/ تقـد هوية تـصنيف الـشركـات وا كـهرباء او هـوية غرفـة جتارة/ 
فوض للمـكتب او الشركة التي تروم ـدير ا ناقصة وجلب كـتاب تخويل موقع من قبل ا اصلية) عند شـراء ا
ناقصة وموعد شراء الـعطاء مع مراعاة ايداع عـطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومـختوم يكتب علـيه اسم ورقم ا
كـتب) ويـحتـوي بـداخله عـلى ثالث ظـروف منـفـصلـة ومـختـومة غلـقـها واسم صـاحب الـعطـاء (الشـركـة او ا
طلوبة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث ستمسكات ا ويتضمن االول جميع ا
ـبلغ (١٢٫٠٠٠٫٠٠٠) اثـنا عـشر مـليون على الـعرض الـتجـاري مع صك مصـدق (بقيـمة الـتأمـينـات االولية) 
دة (ثالثـة اشـهر) من تـاريخ الـغلق ووصل الـشراء مع تـقـد ما يـثبت ديـنـار عراقي او خـطاب ضـمـان نافـذ 
ستـفيـدة مع تقـد احلسـابات اخلـتامـية مـصادق عـليهـا من قبل ـاثلـة مؤيـدة من اجلهـات ا تـنفـيذ اعـمال 
مـحـاسب قانـوني الخر سـنتـ ويودع في صـندوق الـعطـاءات في مـقر الـشركـة الكـائن في التـاجي علـماً انه
ـطلوبة وعدم قبول الشـركة غير ملزمة بـقبول اوطأ العطـاءات واهمال العطاء غيـر مستوفي للمـستمسكات ا
ـنـاقصـة في حـالـة وجـود عذر ـنـاقـصـ ويـتم اعتـمـاد الـوكـالة اخلـاصـة بـا الـوكاالت الـعـامـة الـصادرة من ا
وافق ٢٠١٩/٥/٢٦  الـساعة مـشروع مـصدق اصـوليـاً وسيـكون اخـر موعـد لتـقد الـعطـاءات يوم (االحـد) ا
الثانية عشر ظهراً وفي حالـة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يـكون الغلق في اليوم الذي يليه ويتحمل من
كن االطالع على موقع الشركة االلكتروني على االنترنت وحسب ناقصة اجور نشر االعالن و ترسو عليه ا
مـا مدرج في ادناه علـما ان مبلغ الكـلفة التخـمينيـة للمناقـصة اعاله يكون (١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ملـيار ومائتا

مليون دينار عراقي ال غير.
مع التقدير
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تعلن شركة الفاو الهنـدسية العامة احدى تشكيالت وزارة االعمـار واالسكان والبلديات واالشغال العامة عن
تـكون من ـرقـمة (٢٠١٩/١٣) واخلـاصة بـتنـفـيذ هـياكل االبـنيـة اخلـدميـة للـقـطاع الـرابع ا ـناقـصة ا اعالن ا
ـدرسـة االبتـدائـية الـسـياج اخلـارجي لـلمـدرسـة االبتـدائـية االبـنيـة (اجلـامع السـيـاج اخلارجي لـلـجامع ا
ـشروع مجمع اخلالص السـكني وللحصول على توسطة)  توسطـة السياج اخلارجي للمـدرسة ا درسة ا ا
نـاقصة والـشروط اخلاصة بـها مراجـعة مقر الـشركة (شـعبة الـعقود) الكـائن في منطـقة التاجي مسـتندات ا
مـقـابل معـهد الـنفط الـعـربي لقـاء مبـلغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠) مـائـتان وخـمسـون الف دينـار غـير قـابل للـرد وعلى
صـنف مـن الدرجة (خـامسة/ انـشائي) تقـد هوية قـاول ذوي االختـصاص وا الراغبـ من الشـركات وا
ناقصة وجلب كتاب تخويل موقع فعول- نسخة اصـلية) عند شراء ا قاول (سارية ا تصـنيف الشركات وا
فوض لـلمكـتب او الشركـة التي تروم شـراء العـطاء مع مراعـاة ايداع عطـاءاتهم داخل ظرف ديـر ا من قـبل ا
ـكتب) ـنـاقصـة ومـوعد غـلـقهـا واسم صـاحب الـعطـاء (الـشركـة او ا مـغلق ومـخـتوم يـكـتب علـيه اسم ورقم ا
ـطـلـوبة ـسـتـمـسـكـات ا ويـحـتـوي بداخـله عـلى ثـالث ظروف مـنـفـصـلـة ومـخـتـومـة ويـتضـمن االول جـمـيع ا
ويتـضـمن الظـرف الـثـاني العـرض الـفنـي ويتـضـمن الظـرف الـثـالث على الـعـرض الـتجـاري مع صك مـصدق
بلغ (٥٫٥٢٨٫٣٦٠) خمسة مالي وخمسـمائة وثمانية وعشرون الف وثالثمائة (بقيمة التأمينـات االولية) 
دة (ثالثة اشـهر) من تاريخ الـغلق ووصل الشـراء مع تقد ما وسـتون دينـار عراقي او خطـاب ضمان نافـذ 
سـتفيـدة مع تقد احلـسابات اخلـتاميـة مصادق عـليها من اثلـة مؤيدة من اجلـهات ا يـثبت تنـفيذ اعـمال 
قبل محاسب قـانوني الخر سنت ويودع في صنـدوق العطاءات في مقر الشركـة الكائن في التاجي علماً ان
ـطلوبة وعدم قبول الشـركة غير ملزمة بـقبول اوطأ العطـاءات واهمال العطاء غيـر مستوفي للمـستمسكات ا
ـنـاقصـة في حـالـة وجـود عذر ـنـاقـصـ ويـتم اعتـمـاد الـوكـالة اخلـاصـة بـا الـوكاالت الـعـامـة الـصادرة من ا
ـوافق ٢٠١٩/٥/١٩ السـاعة مـشروع مـصـدق اصولـياً وسـيـكون اخـر موعـد لـتقـد الـعطـاءات يوم (االحـد) ا
الثانية عشر ظهراً وفي حالـة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يـكون الغلق في اليوم الذي يليه ويتحمل من
كن االطالع على موقع الشركة االلكتروني على االنترنت وحسب ناقصة اجور نشر االعالن و ترسو عليه ا
ما مدرج في ادناه علما ان مبلغ الكـلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون (٥٥٢٫٨٣٦٫٠٠٠) خمسمائة واثنان

وخمسون مليون وثمنمائة وستة وثالثون الف دينار عراقي ال غير.
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