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١- طالل جاسم محمد / مدير تسويق شركة ادوية نينوى
سابقا

٢- مثنى حازم ذنون / مستقيل من شركة ادوية نينوى 
٣- جنم عبد الله عـبد الرحـمن / مستقـيل من شركة ادوية

نينوى
 mOK³ð ØÂ

عادن / جلنـة التضم استنادا لـطلب وزارة الصناعـة وا
رقـم ٣٥٢٦٢ في ٢٠١٩/٦/١٠ باإلشارة ـركزيـة بكـتابـها ا ا
الى نتـائج تـوصيـة الـتـحقـيق اإلداري حـول موضـوع عـقد

مذخر ادوية اليمامة .
لـذا تـقـرر تـبـلـيـغــكم بـاحلـضـور الى مـقـر وزارة الـصـنـاعـة

ركزية لتدوين افادتكم .  عادن / جلنة التضم ا وا
w½ôbOB « 
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ؤهل وازنة االستثـمارية لسنة ٢٠١٩ فـعلى كافة  مقدمـي العطاءات ا درجة ادنـاه ضمن  ا ١- يسر مجلس مـحافظة بغداد/ مـحافظة بغداد االعالن مـشاريع بناء مدارس ضمن قــــاطــــع مـــديرية تــربيـة (الرصافة االولى)ا
شاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية وذوي اخلبرة تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا

شاريع وجداول الكميات مراجعـة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العـقود خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعه ٨ صباحا ولغاية ؤهل والراغب في احلصول على الـوثائق اخلاصة با ٢- على مقـدمي العطاءات ا
الساعة ٢ ظهرا  .

٣- يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                         ظرف العرض الفني

ـارسة مهنه هوية تـصنيف بـدرجة سادسة انـشائيـة نافذة صادرة من وزارة الـتخطيط  ـطلوبة  (شـهادة تأسيس عقـد تأسيس  محـضر اجتماع  اجازة                                         ظرف يتـضمن متـطلبات الـتأهيل ا
فوض  تقد مايؤيد حجب البطاقة التموينية  تقد براءة ذمة معنونه الى محافظة بغداد صادرة من الهيئة العامة دير ا ستفيده تقد مستمسكات ا اثله مصدقة من اجلهه ا تقد اعمال  هوية غرفة جتارة  نافذه  
تقدمه  تقد جدول تقدم عمل  تكون مدة نفاذية العطاء ٩٠ يوما  تقوم الشركة بتثبيت وصل الشراء النسخة االصلية  يتم الـتوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول الـكميات من قبل الشركة ا للضرائب)|نسخة اصلـية)
ـوقع االلكتـروني  اخلاص بها   يجب ان تكـون االرقام مدونه رقـما وكتابـة وان تكون الـكتابة واضـحه وخاليـة من احلك والشطب ومـقترن بتـوقيع مقـدم العطاء  على الـشركات كتـبها مع ارقـام الهواتف وا عـنوان متكـامل 
ناقصه تـقد شهـادة تاسيس وكـافة مسـتمسـكاتها مـترجمـة مصدقـة من السفـارة العراقـية في بلـد التاسيس  تلتـزم الشركـة بتقد االسـعار النـهائيـة  غير القـابلة لـلتفاوض  تقد جدول االجنـبية الـراغبة بـاالشتراك بـا

الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
نـاقصة بعد تقد طـلب حتريري الى العنوان الـتالي )محافظة بـغداد/قسم العقود) وبـعد دفع قيمة البيع لـلوثائق البالغـة لقاء مبلغ قدره (٥٠٠٫٠٠٠) خـمسمائة الف دينار هـتم شراء وثائق ا ٤- بامكان مـقدمي العطاء ا

عراقي)
تـأخرة سوف ترفض ـدينة بغـداد يوم االثن ٢٠١٩/٩/٢ والـعطاءات ا ٥- يـتم تسلـيم العطاءات / الى الـعنوان التـالي محافـظة بغداد / االسـتعالمات االلكـترونية /الـطابق االول في السـاعه ١٢ ظهرا  من التـوقيت احمللي 

ثليهم الراغب باحلضور في محافظة بغداد / قسم العقود الساعه ١٢ ظهرا من يوم ٢٠١٩/٩/٢ او اليوم الذي يليه   وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ركزي . عتمده لدى البنك ا يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء على شكل( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)   للمناقصة في اجلدول  صادر من احد مصارف بغداد ا  -٦

شار اليها في القوان واالنظمة  والتعليمات  العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا ٧- يستقطع من مستحقات الشركة ا
ناقصه عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي ٨- اذا صادف موعد غلق ا

٩- كل ما يخالف ماورد في اعاله ال يعتد به
 ١٠- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغير مستجيبة

ماثلة)    ١١- يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولةالنقدية االعمال ا
�(con .baghdad.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني   ١٢ - للمعلومات تتم ا

ناقصة اجور النشر واالعالن  ١٣- يتحمل من ترسو عليه ا
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ناقصة رقم ا

مناقصة رقم (39) لسنة 2019

دة/ يوم ا

220 يوم

مبلغ التأمينات االولية

24.000.000 اربعة
وعشرون مليون دينار عراقي

التبويب

2-210-1-4-5-49

الكلفة

 2,332,920,700 اثنان
مليار وثالثمائة واثنان
وثالثون مليون وتسعمائة
وعشرون الف وسبعمائة

دينار عراقي

الكلفة

- هدم واعادة بناء مدرسة طبرق
االبتدائية  18 / صف في الشعب/

تربية الرصافة االولى
- هدم واعادة بناء مدرسة اجنادين
االبتدائية  18 / صف في الشعب/

تربية الرصافة االولى

الـــرصـــيـــد وتــــبـــحث زين الـــعـــراق
باستمرار عن كيفية استخدام أحدث
ـهـا احلـلـول الـتــكـنـولـوجـيــة وتـقـد

شتركيها.

العـراق تـسـتـخدم خـاصـيـة الـتـفاعل
كن من االلي مع مشـتركـيـها الـذي 
خالله الــتــعــرف واالشــتــراك بــاخــر
الــــعـــروض واخلـــدمــــات ومـــعـــرفـــة

ـــقـــدمــــة لـــهم ومـــســـاعــــدتـــهم في ا
االشـتـراك بـهـا بــكل سـهـولـة  حـيث
حترص شـركـة زين على تـقـد أبرز
ــبــتــكـرة الــتي احلــلــول الـرقــمــيــة ا
ــتــطــلــبــات تــســـاهم في مــواكــبـــة ا
ـتـزايـدة لـلـمـشـتـرك الـعـصـريـة وا

وتعـزّز جتربـتهم عـبر اطالعـهم على
خدماتنـا وعروضنا اجلديدة. وتأتي
هـذه اخلـدمـة ترجـمـة السـتراتـيـجـية
الـشركـة في تـوفـير أفـضل اخلـدمات
جلـمـيع مـشــتـتـركـيـهــا وتـوفـيـر لـهم
ـــعــرفــة طـــرق ســهـــلــة وبـــســيـــطــة 
ـقـدمة لـهـم واخـتـيـار ما الـعـروض ا
يـنـاسب رغـبـاتـهم حـيث يـوفـر "أبـو
الـزوز" على تـطبـيق الواتـساب الذي
يــــدعم ثـالث لــــغــــات (الــــعــــربــــيــــة
اإلنكـليزيـة الكـوردية) طريـقة سـهلة
ــــعــــرفــــة الــــرصــــيــــد واالشــــتـــراك
بــالــعــروض واخلــدمــات ومــا عــلى
ـــــشـــــتـــــرك ســـــوى حـــــفـظ الـــــرقم ا
 (07802999107) والــتــواصل مع
أبـو الزوز عـبـر الـواتسـاب. يـذكر أن
زين الـعـراق أطلـقت مـؤخـرا بـرنامج
"أبـــو الــزوز" الــذي يــعـــتــبــر الــوجه
الرقـمي لزين الـعراق عـبر "فـيسـبوك
مـسـنـجر" كـأول شـركـة اتـصاالت في
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بـــعـــد إطالق "أبـــو الـــزوز" الـــقـــنـــاة
الـتفـاعلـية عـلى الفـيسـبوك مـسنـجر
... زين العـراق تـوسع من خدمـاتـهـا
ــبــتــكـــرة لــلــتــفــاعل مع الــذكــيــة وا
مــشـــتــركــيـــاه في إطـــار الــتــزامـــهــا
بتكرة التي تعزّز بتوفير اخلدمات ا
ـــشــتـــركــ أطـــلــقت زين جتــربــة ا
الــعـراق إحــدى شـركــات مـجــمـوعـة
زين الـرائـدة في خـدمـات االتـصاالت
تنقلة في منطقة الشرق والبيانات ا
األوسط وشــمــال إفــريــقــيــا وكــأول
شــركــة اتـصــاالت بــالــشـرق االوسط
بـــرنـــامج "أبـــو الـــزوز" الـــتـــفــاعـــلي
ـشـتـركيــهـا عـبـر تـطـبـيق واتـساب
ـكن الـتـعـرف عـلى الـذي من خالله 
قدمة من اخر العروض واخلدمات ا
قــبل شـركـة زين الــعـراق واالشـتـراك
ـوضـوع نقل بـهـا مـباشـرة وحـول ا
بيان تلقـته (الزمان) امس عن محمد
سـميـر رئـيس اإلدارة الـتـجـارية في
زين الــــعــــراق قــــوله (انــــطالقــــاً من
الــتـزامـنـا بـخـطّــة الـتـحـوّل الـرقـمي
قـرّرنا تزويـد مشـتركـينـا ببـرنامـجنا
الـتـفـاعـلي "أبـو الـزوز" كي يـتـعـرفوا
عــــلى اخـــر الـــعـــروض واخلـــدمـــات
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