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رقم ٩٨٥٩ في ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩ تـعلن جلنـة البيع بناء عـلى ما جاء بـكتـابي مديريـة بلديـات ميسـان/ شعبـة االمالك ا
ـدرجة اوصـافها وااليجـار في مديـرية بلـديات مـيسان عن تـأجيـر (٢) ملك العـائدة الى مـديريـة بلديـة قلـعة صالح وا
ـعـدل فـعلـى من يرغب ـرقم (٢١) لـسـنة ٢٠١٣ ا ـزاد العـلـني اسـتنـادا لـقـانـون بيع وايـجـار امـوال الدولـة ا ادنـاه) بـا
زايدة العلنـية مراجعة مديرية بـلدية قلعة صالح او سـكرتير اللجنـة خالل مدة ٣٠ يوما تبدأ من اليوم باالشتـراك با
التالي من تاريخ نـشر االعالن مستصـحبا معه صورة من الـبطاقة الشـخصية مع التـأمينات القـانونية ال تقل عن ٢٠
ـزايـدة في الـيـوم الـتـالي من مـدة االعالن الـسـاعة ـقـدرة لـبـدل االيـجـار لـكامـل مدتـه وستـجـرى ا ـئـة من الـقـيمـة ا بـا
الـعاشـرة والـنـصف صبـاحـا خالل الـدوام الـرسمي ويـكـون مـكـان اجراءهـا في مـقـر مديـريـة بـلـدية قـلـعـة صالح واذا
زاد الـعلني عطلة رسمـية فيؤجل الى اليوم الذي يـليه من ايام العمل الرسمي ويـتحمل من ترسو عليه صادف يوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى. ا
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رقم ١٩٢ في ٢٣ / ٤ / ٢٠١٩ احلاقا باعالننا ا

وحلصول كسر قرار تعـلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلديات مـيسان عن تأجير (مطـحنة حجرية على
زاد الـعـلني اسـتنـادا لقـانون بـيع وايجـار اموال ـدرجة اوصـافهـا ادناه بـا ـشرح) ا رقـمة ٨٧٧/ا الـقطـعـة ا
زاد الـعـلنـي مراجـعـة مديـريـة بلـدية عـدل فـعلى من يـرغب بـاالشـتراك بـا رقم (٢١) لسـنـة ٢٠١٣. ا الـدولـة ا
شـرح او سـكرتـير الـلـجنـة خالل (٧) ايام تـبـدء من اليـوم الـتالي من تـاريخ نـشر االعالن مـستـصـحبـا معه ا
دة وسـتجرى ئـة من لبـدل االيجـار لكـامل ا الـبطـاقة الـشخـصيـة ووصل التـأميـنات القـانونـية الـبالغ ٢٠ بـا
زايـدة في اليوم الـتالي من مـدة االعالن السـاعة العـاشرة والـنصف صـباحا خالل الـدوام الرسـمي ويكون ا
زاد العلني عـطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم شرح واذا صادف يـوم ا مكـان اجراءها في مقر مـديرية بلديـة ا
ـزايـدة اجـور الـنـشـر واالعالن وايـة اجـور الـذي يـلـيه من ايـام الـعـمل الــرسـمي ويـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا

قانونية اخرى.
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رقمة ٩٥٨٩ في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩ تعلن جلنة البيع وااليجار في بناء على ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان/ شعبة االمالك ا
زاد الـعلني درجـة اوصافـها ادناه) بـا مديـرية بلـديات مـيسـان عن تأجيـر(٣) امالك العـائدة الى مـديرية بـلديـة اجملر الـكبيـر وا
ـزايدة العلنـية مراجعة ـعدل فعلى من يـرغب باالشتراك با رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا استنـادا لقانون بـيع وايجار اموال الدولـة ا
مديرية بلدية اجملر الـكبير او سكرتير الـلجنة خالل مدة ٣٠ يوما تبـدأ من اليوم التالي من تاريخ نشـر االعالن مستصحبا معه
ـقـدرة لـبدل االيـجـار لـكـامل مدته ـئـة من الـقـيمـة ا صـورة من البـطـاقـة الـشخـصـيـة مع الـتأمـيـنـات الـقانـونـيـة ال تقـل عن ٢٠ با
زايـدة في الـيـوم التـالي من مـدة االعالن الـساعـة الـعاشـرة والـنصف صـبـاحـا خالل الدوام الـرسـمي ويكـون مـكان وستـجـرى ا
زاد الـعلني عطـلة رسمـية فيـؤجل الى اليوم الـذي يليه من ايام اجراءها في مـقر مديـرية بلديـة اجملر الكـبير واذا صـادف يوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى. العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا

ـناقصة تعـلن شركة الـفاو الهـندسيـة العامـة احدى تشـكيالت وزارة االعمـار واالسكان والـبلديات واالشـغال العـامة عن اعالن ا
ـشروع ماء البـغدادي) وللحـصول على مـستندات رقمة ( (17/2019للمـرة الثانيـة واخلاصة بـتجهيـز (اللوحـات الكهربـائية  ا
ناقصة والـشروط اخلاصة بها مراجعة مقر الشركـة (شعبة العقود) الكائن في منطقة الـتاجي مقابل معهد النفط العربي لقاء ا
ـقـاولـ ذوي االخـتـصاص مـبـلغ قـدره ( (500?000وخـمـسـمـائـة الف ديـنـار غـيـر قـابل لـلـرد وعـلى الـراغـبـ من الـشـركـات وا
قـاول ـتـازة) تقـد هويـة تـصنـيف الشـركـات وا ـصنـف من الـدرجـة (رابعـة مـيكـانيك/ كـهـرباء او هـوية غـرفـة جتارة/  وا
فوض لـلمكتب او الشركة التي دير ا ـناقصة وجلب كتاب تخـويل موقع من قبل ا فعول- نسخـة اصلية) عند شراء ا (سارية ا
ناقصة ومـوعد غلقها واسم تروم شراء العطـاء مع مراعاة ايداع عطـاءاتهم داخل ظرف مغلق ومـختوم يكتب علـيه اسم ورقم ا
ستمسكات كتب) ويحتـوي بداخله على ثالث ظروف منـفصلة ومختـومة ويتضمن االول جمـيع ا صاحب العطاء (الـشركة او ا
ـطـلوبـة ويـتـضمن الـظـرف الـثانـي العـرض الـفـني ويتـضـمن الـظـرف الثـالث عـلى الـعرض الـتـجـاري مع صك مـصدق (بـقـيـمة ا
ـدة (ثالثة اشهـر) من تاريخ بلغ ( (16,000.000ستة عـشر مـليـون دينـار عراقي او خـطاب ضـمان نـافذ  الـتأمـينـات االوليـة) 
سـتفـيـدة مع تقـد احلسـابات اخلـتامـية ـاثلـة مؤيـدة من اجلهـات ا الغـلق ووصل الشـراء مع تـقد مـا يثـبت تنـفيـذ اعمـال 
مصـادق عليها من قبل محاسب قـانوني الخر سنت ويودع في صنـدوق العطاءات في مقر الشركـة الكائن في التاجي علماً ان
ـطلوبة وعـدم قبول الوكـاالت العامة ستوفي لـلمستـمسكات ا الشركـة غير ملـزمة بقبـول اوطأ العـطاءات واهمال الـعطاء غيـر ا
نـاقصة فـي حالة وجـود عذر مـشروع مصـدق اصولـياً وسيـكون اخر ـناقصـ ويتم اعـتماد الـوكالـة اخلاصة بـا الـصادرة من ا
وافق  18/6/2019الساعـة الثـانيـة عشـر ظهراً وفـي حالة مـصادفـة يوم الـغلق عـطلة موعـد لتـقد الـعطـاءات يوم (الثـالثاء) ا
كن االطالع على موقع الشركة ناقصة اجور نشر االعالن و رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه ويـتحمل من ترسو عليه ا
االلكتروني على االنترنت وحـسب ما مدرج في ادناه علما ان مبلغ الكلفة التـخمينية للمناقصة اعاله يكون ((1.600,000.000

مليار وستمائة مليون دينار عراقي ال غير.
مع التقدير
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ناقصة احلـضور الى مقر الشـركة الكائن في منـطقة الشعـبية / محافـظة البصرة لـلحصول على شروط فعلى الراغـب باالشتراك بـا
صادف ٢٤ / ؤشر ازائها وغير قابلة للـرد علماً بأن تاريخ الغلق الساعة الثانية عشر ظهرا ليوم االربعاء ا بلغ ا ناقصة وحسب ا ا
٧ / ٢٠١٩ وفي حـالة مصادفـة يوم الغـلق عطلة رسـمية يـستمر االعالن الى مـا بعد الـعطلة ويـعتبـر اليوم الذي يـلي العطـلة آخر يوم

درجة ادناه :  ناقصة وفقاً للشروط ا لغلق ا
ماثلة ١- تقد كافة مستمـسكات الشركة ( شهادة تأسيس  –عقد تأسيس الشركة مع محضـر االجتماع االول التأسيسي واالعمال ا
ـذكورة سوف سـتمسـكات ا الـية لـلشركـة) مصـادقة من قـبل اجلهات اخملـتصـة ذات العالقـة وفي حالة عـدم توفـر أي من ا والكـفاءة ا

يهمل العرض وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك. 
ـقاولـة بقـانون التـقاعـد والضـمان االجـتماعي ـتعـاقدة مع الـشركات ا ٢- شـمول الـعمـال العـراقي الـعامـل لـدى الشركـات األمنـية ا

ترتبة عن عدم التطبيق .  والزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية ا
قـدم بـالدوالر ٣- حتـديـد مدة نـفـاذيـة العـطـاء بفـتـرة التـقل عن (١٢٠) يومـاً من تـاريخ الـغلـق على ان يـكـون مـبلغ الـعـطاء الـتـجـاري ا

بلغ االجمالي للعطاء رقماً وكتابة. االمريكي او اليورو او الدينار العراقي وا
نـاقصة ٤- تـقد تأمـينات اولـية (صك مـصدق او خطـاب ضمان او سـفتجـة) والمر شركـتنا ويـتضـمن االشارة فيـها الى رقم واسم ا
بلغ ركزي العراقي و على ان ال تقل مـدة نفاذيته عن (٢٨) يوماً من تاريخ نـفاذ العطاء عن طريق مصـرف عراقي معتمد لدى الـبنك ا

قدره (١٤٫٣٠٠) اربعة عشر الف 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 

٨- يكون مكان ايداع العطاءات التجارية والفنية  لدى جلنة وفتح العطاءات اخلارجية في مقر الشركة وبظروف مغلقة ومختومة.
٩- يجب على الشركات االجنبية ان حتصل على اجازة تسجيل من وزارة التجارة العراقية للمشاركة في الطلبية.

الية تـطلبـات ا ـالية: عـلى مقدم الـعطاء ان يـقدم أدلة مـوثقة تـثبت قدرته عـلى القيـام با ـطلوبـة: (أ) القرة ا ١٠- متطـلبات الـتاهيل ا
اآلتيـة: ١- احلسـابات اخلـتاميـة معـدل ربح آلخر سـنت مـتتـاليـة مصادقـة ومدقـقة من قـبل محـاسب قانونـي معتـمد. ٢- مـعدل ايراد
سـنوي يـعادل ( (38000ثـمنـية وثـالثون الف دوالر امـريكي لـلسـنـوات اخلمـسة الـسابـقـة. ٣- سيـولة نـقديـة تـعادل (٣٨٠٠٠) ثـمانـية

وثالثون الف دوالر امريكي.
اثلة الى الـشركات النـفطية او شـركات القطاع (ب) اخلبرة والـقدرة الفنـية: على مقـدم العطاء ان يـقدم دليالً موثقـا بان لديه اعمـال 

العام في العراق (عقود جتهيز سابقة)..
تطـلبـات االستخـدامات االتـية: مواد احـتيـاطية  (ج) على مـقدم الـعطاء ان يـقدم دلـيالً موثقـا يوضح ان الـسلع الـتي يعرضـها تـفي 
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وزارة االعمار واالسكان
والبلديات واالشغال العامة
شركة الفاو الهندسية العامة
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http://faoco.moch.gov.iq               E-mail : info@faoco.moch.gov.iq            
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