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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٢٤٤
التاريخ: ١٤/ ٥ / ٢٠١٩
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ـرقم ١٥٣ في ٤ / ٤ / ٢٠١٩ ولــعـدم حـصــول راغب تـعـلن احلـاقـا بــاعالنـنــا ا
جلــنــة الـبــيع وااليــجــار في مــديــريــة بـلــديــات مــيــسـان عـن تـأجــيــر (ســاحـة
ـزاد الـعـلـني اسـتـنادا لـقـانـون بـيع وايـجار ـدرجـة اوصـافه ادنـاه با مـثيـلـة)ا
ـعـدل فــعـلى مـن يـرغب بــاالشـتـراك ـرقم (٢١) لــسـنــة ٢٠١٣ ا امــوال الـدولــة ا
زايدة العلنيـة مراجعة مديرية بـلدية علي الغربي او سكـرتير اللجنة خالل بـا
مـدة ١٥ يـوما تـبدأ من الـيوم الـتـالي من تاريخ نـشر االعالن مـسـتصـحبـا معه
ـقدرة لبـدل االيجار لـكامل مدته تأمـينات قـانونيـة ال تقل عن ٢٠% من القـيمة ا
زايدة في اليوم التالي من مدة االعالن الساعة العاشرة والنصف وسـتجرى ا
صـبـاحا خـالل الدوام الـرسـمي ويكـون مـكان اجـراءهـا في مـقر مـديـرية بـلـدية
زاد الـعلـني عطـلـة رسمـية فـيؤجل الى الـيوم علي الـغـربي واذا صادف يـوم ا
ـزايـدة اجور الـذي يـليـه من ايـام العـمل الـرسـمي ويـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا

النشر واالعالن واجور اللجنة البالغة ٢%  واية اجور قانونية اخرى.
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واد غير ثابتة  ١- ان يكون التشييد 
شيدات الى البلدية بعد انتهاء فترة التأجير ٢- تؤل كافة ا
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العدد: ٦٩٤٥

التاريخ: ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩

ـؤهلـ وذوي اخلبـرة (شركـات ومكـاتب) لتـقد ١- يـسر (شـبكـة االعالم العـراقي) دعوة مـقـدمي العـطاءات ا
ائـة وعشرة عـطاءاتهـم للعـمل اخلاص بـتجـهيز ورق صـحف وبكـلفـة تخمـينـية قـدرها (٨١٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمـا

مليون دينار عراقي ال غير.
ـوازنـة اجلـاريـة االحتـاديـة ويـنوي ـالـيـة ضـمن ا ٢- تـتوفـر لـدى (شـبـكـة االعالم الـعـراقي) الـتـخـصـيـصـات ا
استخـدام جزء منهـا لتجهـيز جريدة الـصباح بـورق رول شيت ومواد طبـاعية ومن منـشأ (اوربي او كندي او

فنلندي او برازيلي او اندونيسي او صيني درجة اولى) على ان تكون مدة التجهيز (٦٠ يوم).
٣- بامكان مـقدمي العطاء الراغـب في شراء وثائق للعـطاء (باللغة الـعربية) مراجعـة (شبكة االعالم العراقي
نـصور) وبعـد دفع قيمـة البيع لـلوثائق ناقـسات الكـائن في بغـداد/ الصاحلـية/ قرب فـندق ا قـسم العقـود وا
ـسـتـردة الـبـالـغـة (٢٥٠٫٠٠٠) مـائـتـان وخمـسـون الف ديـنـار عـراقي ال غـيـر) وبـامـكـان مـقـدمي الـعـطاء غـير ا

ب في اعاله. علومات مراجعة العنوان ا زيد من ا الراغب في احلصول على ا
٤- تـسلم الـعطـاءات الى العـنوان االتي (شـبكـة االعالم العـراقي/ التـشريـفات الـكائن فـي بغـداد/ الصـاحلية/
وافق ٧ ـنصور) ويكون تقـد العطاءات لغايـة (الساعة الثانـية عشر بعد الـظهر من يوم االحد ا قرب فندق ا

تأخرة. / ٧ / ٢٠١٩) وسوف ترفض العطاءات ا
ـثـلـيـهم الـراغـبـ بـاحلـضـور في نـفس الـزمان ٥- وسـيـتم فـتح الـعـطـاءات بـحـضـور مـقـدمي الـعطـاءات او 
والتاريخ اعاله. ويجب ان تتضمن العطائات ضمان للعطاء (التأمينات االولية) والبالغة (١%) من مبلغ الكلفة
بلـغ (٨٫١٠٠٫٠٠٠ دينار) (ثـمانـية مالي الـتخـمينـية عـلى شكل (خـطاب ضمـان مصـرفي او صك مصـدق) و
ومائـة الف دينار عراقي ال غـير) وسيـتم اعتماد الـوثائق القيـاسية اخلاصـة بتجـهيز السـلع في جميع مراحل

ناقصة. ا
شروع طلوبة ضمن الوثـائق القياسية اخلاصة با ـعايير ا ٦- سيتم استبـعاد اي عطاء غير مستوفي الحد ا

. ا يقتضي مراعاة ذلك التقد
قدمي العطـاءات الشروط العامة قدمي العـطاء اضافة او حذف او تعـديل على كل من (تعليـمات  كن  ٧- ال 

طلوبة يتم ملئها منقبل الشركة هي (القسم الثالث/ استمارة تقد للعقد) اما االقسام ا
٨- الـعطـاء واسـتـمـارة مـعلـومـات الـتـأهـيل القـسم اخلـامس/ جـدول الـفـعـاليـات) اضـافـة الى تـقـد الـوثائق

طلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء ١٢-١. ا
ناقصة اجور النشر واالعالن. ٩- يتحمل من ترسو عليه ا

ـوقع االلـكـتروني نـاقـصـات هو  (contract@lmn.iq) وان ا ١٠- وان الـبريـد االلـكـتـروني لقـسم الـعـقـود وا
.(www.imn.iq) لشبكة االعالم العراقي هو

مع فائق التقدير واالحترام
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