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ناقـصة احلضور الى مقر الشركة الـكائن في منطقة الشعبـية / محافظة البصرة فعلى الـراغب باالشتراك با
ؤشـر ازائها وغـير قابـلة للرد عـلماً بـأن تاريخ الغـلق الساعة ـبلغ ا نـاقصة وحسب ا للـحصول عـلى شروط ا
الثانـية عشـر ظهر يوم الـثالثاء ١٣ / ٨ /   ٢٠١٩وفي حالـة مصادفـة يوم الغلـق عطلة رسـمية يـستمر االعالن
درجة ادناه :  ١- ناقصـة وفقاً للشروط ا الى ما بعـد العطلة ويعتبـر اليوم الذي يلي العطلـة آخر يوم لغلق ا
تـقـد كـافـة مـسـتـمـسـكـات الـشـركـة ( شـهـادة تـأسـيس  –عـقـد تـأسـيـس الـشـركة مـع مـحـضـر االجـتـماع االول
ـاليـة للشـركة) مصـادقة من قـبل اجلهات اخملـتصـة ذات العالقة وفي ماثـلة والـكفاءة ا الـتأسـيسي واالعمـال ا

ذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك.  ستمسكات ا حالة عدم توفر أي من ا
قـاولة بقـانون التـقاعد تعـاقدة مع الشـركات ا ٢- شـمول الـعمال الـعراقيـ العامـل لدى الـشركات األمـنيـة ا

ترتبة عن عدم التطبيق .  والضمان االجتماعي والزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية ا
٣- حتـديـد مـدة نـفـاذيـة الـعـطـاء بـفـتـرة التـقل عن (١٢٠) يـومـاً من تـاريخ الـغـلق عـلى ان يـكـون مـبـلغ الـعـطـاء

بلغ االجمالي للعطاء رقماً وكتابة. قدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي وا التجاري ا
قـدمة من الشركات بـالنسبة لـلطلبيات ٤- تقد بطـاقة السالمة الـكيمياوية  (MSDS) مع العـروض الفنية ا

علنة. الكيمياوية ا
٥- قد تـأمينات اوليـة (صك مصدق او خطاب ضمـان او سفتجة) والمـر شركتنا ويتـضمن االشارة فيها الى
ناقصة على ان ال تقل مدة نفاذيته عن (٢٨) يوماً من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي رقم واسم ا

ائة وستون دوالر امريكي فقط. بلغ قدره (٨٦٠) ثما ركزي العراقي و معتمد لدى البنك ا

٦- مبلغ التخم للمناقصة كما مؤشر إزائها اعاله .
WWW.SRC.GOV.IQ  -: كنكم زيارة موقع الشركة ٧- لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط االخرى 

contracts@src.gov.iq -: كنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي ٨- لالستفسار عن اي معلومات 
ـواصـفـات الـفـنيـة وجـداول االسـعـار وحـسب مـا مـوضـح في الـوثـيـقة ٩- مـلـئ الـقـسم الـرابع من الـوثـيـقـة بـا
القـياسية ويـجب ان تكون مـختومـة وموقعـة يكون مكـان ايداع العـطاءات لدى جلـنة استالم وفـتح العطاءات

اخلارجية في مقر الشركة وبظروف مغلقة ومختومة.
الـية: عـلى مقـدم العـطاء ان يقـدم أدلة مـوثقـة تثبـت قدرته على ـطلـوبة: (أ) الـقدرة ا ١٠- متـطلـبات التـاهيل ا
ـالية اآلتية:١- احلـسابات اخلتامـية معدل ربح آلخر سـنت متـتالية مصـادقة ومدققة من تـطلبات ا القـيام با
قبل مـحاسب قـانوني مـعتـمد. ٢- مـعدل ايـراد سنـوي يعادل (٢١٥٠٠) واحد وعـشرون الف وخـمسـمائة دوالر
امـريكي لـلـسنـوات اخلمـسـة السـابقـة. ٣- سـيولـة نقـديـة تعـادل ((٢١٫٥٠٠) واحد وعـشرون الـف وخمـسمـائة

دوالر امريكي. (ب) اخلبرة والقدرة الفنية:
ـدرجة ادناه: على مـقدم الـعطـاء ان يقدم دلـيالً موثـقا يـوضح امكانـيته عـلى تلـبيـة متطـلبـات اخلبـرة الفنـية ا
ـاثلـة الى الشـركات النـفطـية او شـركات الـقطـاع العام في ينـطبق تـقد ادلـة تثبت جتـهيـزه معـدات ومواد 

العراق (عقود جتهيز سابقة).
ـتطـلبـات االستـخدامات  (ج) على مـقدم العـطاء ان يـقدم دلـيالً موثـقا يـوضح ان السـلع التي يـعرضهـا تفي 

االتية.
ـطـلـوب (مواد ـطـلوبـة مالئـمـة لالسـتـخدام ا ـعـدات ا صـنـعـة يثـبت ان ا يـنـطـبق تـقد رسـالـة من الـشـركـة ا

ولد النتروج في مصفى الدهون) احتياطية 
١١- يجب على مقدم العطاء االلتزام بالوثيقة القياسية بكافة اقسامها.
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ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٢٣١٣٩
التاريخ: ٢٠ / ٦ / ٢٠١٩
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شروط التأجير
١- الطابق االرضي/ مـحالت جتارية عدد (٢) تؤجر صيـدلية ومحالت عدد (٢) تؤجر مكـاتب خطوط النقل اجلوي ومول جتاري

يستغل لالغراض التجارية فقط.
٢- الطـابق االول/ عـيادات طـبيـة عـدد (١٤) تؤجـر عيـادات طـبيـة رجالـية وعـيـادات طبـية عـدد(٤) تـؤجر عـيادات طـبـية نـسائـية

وعيادات طبية نسائية وعيادة تؤجر لالشعة وعيادة تؤجر للسونار.
٣- الطابق اخلامس/ يؤجر كطعم ومقهى وانترنيت.

واقف الرسمية اخملصصة للسيارات ستأجر بوقوف السيارات ضمن ا ٤- مرقف السيارات/ يلتزم ا
طالـبة بالتـعويض او اللجوء الى لك الى البلـدية عند احلاجـة اليه وخالل فترة الـتأجير او عـند انتهاء الـعقد دون ا ٥- يسـلم ا

احملاكم اخملتصة.
ستأجر مسؤوال عن حماية وحراسة البناية بالكامل ٦- يكون ا

ستنأجر مسؤوال عن تنظيف البناية بالكامل وجمع النفايات في االماكن اخملصصة لذلك. ٧- يكون ا
راقبة جهاز الكاميرات وادامتها واحملافظة عليها. ٨- وضع موظف 

وجـودة في البـنايـة ووضع عامل لـكل مصعـد ومسـؤوال عن ادامتـها وتصـليـحها ان صـاعد ا ـستـأجر مسـؤوال عن ا ٩- يـكون ا
تطلب ذلك.

بينة اعاله. ستأجر بتأجير البناية متعدد الطوابق وفق الفقرات ا ١٠- يلتزم ا
وجودة في البنـاية ومسؤول عن تشـغيلها عن اطـفاء التيار الـكهربائي ومسؤول ـولدة ا ستأجر بـاحملافظة على ا ١١-  يلتـزم ا

عن جتهيزها بالكاز وادامتها وتصليحها.
اء وادامة احملطة وتصليحها. اء وجتهيز البناية با ستأجر مسؤول عن محطة ا ١٢-  يكون ا

وجودة في البناية ومسؤول عن ادامتها وتصليحها. ستأجر مسؤول عن اجهزة التبريد ا ١٣-  يكون ا
راقبة االجهزة الكهربائية ومراقبة غرفة الكهرباء. ستأجر بتشغيل كهربائي  ١٤-  يلتزم ا

١٥-  يتم تسليم البناية للمستأجر من قبل جلنة تشكل من البلدية وفق محاضر اصولية وتثبيت كافة االجهزة وان تكون بحالة
جيدة وصاحلة للعمل.

وجودة في البناية وادامتها وتصليحها اذا تطلب ذلك. ستأجر مسؤول عن مطافي احلريق ا ١٦- يكون ا
ستأجر بالتنسيق مع نقابة االطباء ونقابة الصيادلة عن تأجير العيادات واخملتبرات الصيدليات. ١٧-  يلتزم ا

ستأجر بعدم استغالل البناية الغراض السكن وبخالفه يفسخ العقد. ١٨-  يلتزم ا
ستأجر بالتسعيرة احملددة رسميا لوقوف السيارات. ١٩-  يلتزم ا

طالبة بالتعويض ودون اللجوء الى احملاكم اخملتصة. ٢-  اية شروط ترد من اجلهات العليا تعد شرطا من شروط العقد دون ا
وافقة البلدية التحريرية. ٢١-  عدم اضافة اي بناء او حتوير على البناية اال 

ستأجر بتوفير الوصالت والقرطاسية الالزمة التي حتتاجها البناية. ٢٢-  يلتزم ا
هنة واجور النفايات واية رسوم اخرى. اء والكهرباء ورسم ا ستأجر بتسديد اجور ا ٢٣-  يلتزم ا

طالبة بالـتعويض ودون اللجوء الى لك لـلبلدية في حالـة احلاجة اليه اثنـاء فترة التأجيـر او عند انتهاءهـا دون ا ٢٤-  يسلم ا
احملاكم اخملتصة.  

رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
تعلن جلنة البـيع وااليجار في مديرية بلديـة العمارة عن اجراء مزايدة عـلنية لتأجير (بـناية متعدد الطـوابق مشيدة على العقارات(٦/
ـزايدة ٣) و(٥/٣)  و(١١/٣) و(٢/٢) و(١/٣) و(٣/٣) الـسـراي والـعـائدة الـى مديـريـة بـلـديـة الـعـمارة فـعـلى الـراغـبـ بـاالشـتـراك في ا
مـراجعة سـكرتـير اللـجنـة في مقر بـلديـة العـمارة خالل فتـرة (١٥) خمـسة عشـر يوم تـبدأ من الـيوم التـالي لنـشر االعالن مسـتصـحب
مـعهم التأمـينات القـانونية الـبالغة (٥٠%) من الـقيمة الـتقديريـة (لكامل مـدة التأجيـر) وينادى للـمزايدة في الـساعة العـاشرة والنصف
زايدة عطلة دة اعاله من تاريخ النشر وعـلى قاعة (الكمـيت) في ديوان احملافظة واذا صادف يـوم ا صباحا في اليـوم التالي النتهـاء ا
ترتبة على ذلك مع جلب هوية صـاريف ا زايدة اجور النشر وكافة ا رسمـية يكون موعدها اليوم الـذي يليه ويتحمل من ترسو علـيه ا
صـادقة الكـمال ـدنيـة وبطـاقة الـسـكن ويكـون علـيه مراجـعة مـديـرية بـلديـة العـمارة خالل فـترة(١٠) عـشـرة ايام من تـاريخ ا االحوال ا

اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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طـالبة بـالتـعويض او اللـجوء الى احملاكم ـلك الى البلـدية عـدد احلاجة الـيه وخالل فترة الـتأجـير او عنـد انتهـاء العـقد دون ا يـسلم ا
اخملتصة.
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دعــواتي بـالــشـفــاء الـعــاجل لــلـوطــنـيـة
الـشجـاعـة (هـنـاء ادور ) الـتي تـعرضت
حلـادث سـيـر ونـتـمنـى لـها الـعـودة الى
ساحـات الـتحـدي والصـمود وهي اكـثر
ــة لـلــدفــاع عن عــراقــنـا اصــرارا وعــز
ن اللـه علـيـهـا بـنـعـمة احلـبيـب  وان 

الشفاء والسعادة .
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