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التاريخ: ٣١ / ٧ / ٢٠١٩العدد:٧٣٨٠

بنـاء على ما جـاء بكتـاب وزارة التـخطيط/ دائـرة البـرامج االستثـمارية احلـكومـية بالـعدد ( ٢ / ٨ / ١٦٢٣٩) في ٩ / ٧ / ٢٠١٩ تـعلن محـافظة
كركوك / قسـم العقود احلكوميـة عن مناقصة تنـفيذ مشروع (مدرسة ( ١٢) صف في قـرية حوض ٦ في احلويجة/ كـركوك) ضمن خطة مشاريع
ـرقم (٧٨٢) في  ١٠ / ٧ / ٢٠١٩ وبكـلفة (٧٣٠٫٤٢٠٫٠٠٠) سـبعمـائة وثالثون تنمـية االقالـيم لسنـة ٢٠١٩ وحسب كـتاب قسم الـتخطـيط العام ا
قـاول ـقاولـ والـشركـات حـاملي هـويـة تصـنـيف ا نـاقـصة من ا مـليـون واربعـمـائة وعـشـرون الف دينـار فـعلى الـراغـب في االشـتـراك في ا
الـصادرة من وزارة التـخطـيط العراقـية او من اقـليم كـردستان نـافذة لـغاية الـدرجة (الـعاشرة) لالخـتصـاصات االنشـائيـة مراجعـة قسم الـعقود
ناقصة لقاء مبلغ قدره (٢٠٠٫٠٠٠) مائتنان الف دينار غير قابلة للرد على ان يقدم العطاء داخل ظرف احلكومية لغرض احلصول على وثائق ا
درجـة تفـاصيـلهـا ادناه ـسـتمـسكـات ا ـناقص تـقد ا شـروع واسم مقـدم العـطـاء بصـورة واضحـة وعلى ا مغـلق مخـتوم مـسجـل علـيه اسم ا
ـناقصة اجور النشر واالعالن وسوف يهمل كل عـطاء غير مستوفي للشروط علـما ان اخر موعد لتقيدم العطاءات في ويتحمل من ترسو عليه ا
شـارك في صـادف ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩ وسيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجابـة عن اسـتفسـارات ا تـمام الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهـرا من يوم االحـد ا
ناقصة عند الساعة (العاشرة) من صباح يوم اخلميس ٨ / ٨ / ٢٠١٩ في مقر قسم العقود احلكومية علما ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ ا

العطاءات وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او منع جتوال فيكون اليوم الذي يليه موعدا للغلق.
WÐuKD*«  UJ L² *« 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاول صادرة من وزارة التخطـيط الراقية الدرجة (العاشـرة) لالختصاصات االنشائيـة او من اقليم كردستان ومن الدرجة ١- هوية تصنـيف ا

ذاتها (صورة ملونة واضحة).
ناقصة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة كركوك/ باسم مقدم العطاء. انعة من االشتراك في ا ٢- كتاب عدم 

٣- الوقائق اخلاصة بتأسيس الشركة االصولية الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات حسب الضوابط والتعليمات.
دة ال تقل ئة) من الكلفة التخـمينية اخملصصة الغراض االحالة عـلى شكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ  ٤- تأمينات اولية بنـسبة (١% با
صـرفية وخـطابات الـضمان من عن (٢٨) يومـا الى ما بعـد انتهـاء مدة نفـاذية العـطاء البـالغ (٩٠) يوما من تـاريخ الغلق عـلما تـقبل الصـكوك ا
صـدقة وخطابات الـضمان الصادرة من ذكور يتم قبـول الصكوك ا بـلغ ا عتـمدة لغاية(١٠٠)  مائـة مليون دينـار وفي حالة جتاوز ا صارف ا ا

صارف احلكومية حصرا موجه الى قسم حسابات احملافظة. ا
ؤيدة من اجلهات الرسمية. نجزة وا ماثلة ا ٥- قائمة مفصلة باالعمال ا

ناقصة (نسخة اصلية). ٦- وصل اقتناء وثائق ا
نتهية منظمة ومصادق عليها من محاسب قانوني. ٧- احلسابات اخلتامية للسنوات (٢٠١٦- ٢٠١٧- ٢٠١٨) 

شروع (٣٠٠) يوم. ٨- مدة تنفيذ ا
ناقصة. دة (١١٨) يوما من تاريخ غلق ا ٩- تبقى العطاءات نافذة 

١٠- تقد عقد مشاركة في حالة تقد العطاء من قبل شركت او اكثر مصدق اصوليا من (دائرة كاتب العدل) عند قطع التندر.
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التاريخ: ٣١ / ٧ / ٢٠١٩العدد:٧٣٨١

بنـاء على ما جـاء بكتـاب وزارة التـخطيط/ دائـرة البـرامج االستثـمارية احلـكومـية بالـعدد ( ٢ / ٨ / ١٦٢٣٩) في ٩ / ٧ / ٢٠١٩ تـعلن محـافظة
كركـوك / قسم الـعقود احلـكومـية عن مـناقصـة تنـفيذ مـشروع (مـدرسة ( ١٢) صف في قريـة اخلان في احلـويجـة/ كركوك) ضـمن خطـة مشاريع
ـرقم (٧٨٢) في  ١٠ / ٧ / ٢٠١٩ وبكـلفة (٧٣٠٫٤٢٠٫٠٠٠) سـبعمـائة وثالثون تنمـية االقالـيم لسنـة ٢٠١٩ وحسب كـتاب قسم الـتخطـيط العام ا
قـاول ـقاولـ والـشركـات حـاملي هـويـة تصـنـيف ا نـاقـصة من ا مـليـون واربعـمـائة وعـشـرون الف دينـار فـعلى الـراغـب في االشـتـراك في ا
الـصادرة من وزارة التـخطـيط العراقـية او من اقـليم كـردستان نـافذة لـغاية الـدرجة (الـعاشرة) لالخـتصـاصات االنشـائيـة مراجعـة قسم الـعقود
ناقصة لقاء مبلغ قدره (٢٠٠٫٠٠٠) مائتنان الف دينار غير قابلة للرد على ان يقدم العطاء داخل ظرف احلكومية لغرض احلصول على وثائق ا
درجـة تفـاصيـلهـا ادناه ـسـتمـسكـات ا ـناقص تـقد ا شـروع واسم مقـدم العـطـاء بصـورة واضحـة وعلى ا مغـلق مخـتوم مـسجـل علـيه اسم ا
ـناقصة اجور النشر واالعالن وسوف يهمل كل عـطاء غير مستوفي للشروط علـما ان اخر موعد لتقيدم العطاءات في ويتحمل من ترسو عليه ا
شـارك في صـادف ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩ وسيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجابـة عن اسـتفسـارات ا تـمام الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهـرا من يوم االحـد ا
ناقصة عند الساعة (العاشرة) من صباح يوم اخلميس ٨ / ٨ / ٢٠١٩ في مقر قسم العقود احلكومية علما ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ ا

العطاءات وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او منع جتوال فيكون اليوم الذي يليه موعدا للغلق.
WÐuKD*«  UJ L² *« 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاول صادرة من وزارة التخطـيط الراقية الدرجة (العاشـرة) لالختصاصات االنشائيـة او من اقليم كردستان ومن الدرجة ١- هوية تصنـيف ا

ذاتها (صورة ملونة واضحة).
ناقصة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة كركوك/ باسم مقدم العطاء. انعة من االشتراك في ا ٢- كتاب عدم 

٣- الوقائق اخلاصة بتأسيس الشركة االصولية الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات حسب الضوابط والتعليمات.
دة ال تقل ئة) من الكلفة التخـمينية اخملصصة الغراض االحالة عـلى شكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ  ٤- تأمينات اولية بنـسبة (١% با
صـرفية وخـطابات الـضمان من عن (٢٨) يومـا الى ما بعـد انتهـاء مدة نفـاذية العـطاء البـالغ (٩٠) يوما من تـاريخ الغلق عـلما تـقبل الصـكوك ا
صـدقة وخطابات الـضمان الصادرة من ذكور يتم قبـول الصكوك ا بـلغ ا عتـمدة لغاية(١٠٠)  مائـة مليون دينـار وفي حالة جتاوز ا صارف ا ا

صارف احلكومية حصرا موجه الى قسم حسابات احملافظة. ا
ؤيدة من اجلهات الرسمية. نجزة وا ماثلة ا ٥- قائمة مفصلة باالعمال ا

ناقصة (نسخة اصلية). ٦- وصل اقتناء وثائق ا
نتهية منظمة ومصادق عليها من محاسب قانوني. ٧- احلسابات اخلتامية للسنوات (٢٠١٦- ٢٠١٧- ٢٠١٨) 

شروع (٣٠٠) يوم. ٨- مدة تنفيذ ا
ناقصة. دة (١١٨) يوما من تاريخ غلق ا ٩- تبقى العطاءات نافذة 

١٠- تقد عقد مشاركة في حالة تقد العطاء من قبل شركت او اكثر مصدق اصوليا من (دائرة كاتب العدل) عند قطع التندر.
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التاريخ: ٣١ / ٧ / ٢٠١٩العدد:٧٣٨٢

بنـاء على ما جـاء بكتـاب وزارة التـخطيط/ دائـرة البـرامج االستثـمارية احلـكومـية بالـعدد ( ٢ / ٨ / ١٦٢٣٩) في ٩ / ٧ / ٢٠١٩ تـعلن محـافظة
كركوك / قسم العقود احلكومية عن مناقصة تنفـيذ مشروع (مدرسة ( ١٢) صف في قرية سيد احمد  في الرياض/ كركوك) ضمن خطة مشاريع
ـرقم (٧٨٢) في  ١٠ / ٧ / ٢٠١٩ وبكـلفة (٧٣٠٫٤٢٠٫٠٠٠) سـبعمـائة وثالثون تنمـية االقالـيم لسنـة ٢٠١٩ وحسب كـتاب قسم الـتخطـيط العام ا
قـاول ـقاولـ والـشركـات حـاملي هـويـة تصـنـيف ا نـاقـصة من ا مـليـون واربعـمـائة وعـشـرون الف دينـار فـعلى الـراغـب في االشـتـراك في ا
الـصادرة من وزارة التـخطـيط العراقـية او من اقـليم كـردستان نـافذة لـغاية الـدرجة (الـعاشرة) لالخـتصـاصات االنشـائيـة مراجعـة قسم الـعقود
ناقصة لقاء مبلغ قدره (٢٠٠٫٠٠٠) مائتنان الف دينار غير قابلة للرد على ان يقدم العطاء داخل ظرف احلكومية لغرض احلصول على وثائق ا
درجـة تفـاصيـلهـا ادناه ـسـتمـسكـات ا ـناقص تـقد ا شـروع واسم مقـدم العـطـاء بصـورة واضحـة وعلى ا مغـلق مخـتوم مـسجـل علـيه اسم ا
ـناقصة اجور النشر واالعالن وسوف يهمل كل عـطاء غير مستوفي للشروط علـما ان اخر موعد لتقيدم العطاءات في ويتحمل من ترسو عليه ا
شـارك في صـادف ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩ وسيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجابـة عن اسـتفسـارات ا تـمام الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهـرا من يوم االحـد ا
ناقصة عند الساعة (العاشرة) من صباح يوم اخلميس ٨ / ٨ / ٢٠١٩ في مقر قسم العقود احلكومية علما ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ ا

العطاءات وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او منع جتوال فيكون اليوم الذي يليه موعدا للغلق.
WÐuKD*«  UJ L² *« 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاول صادرة من وزارة التخطـيط الراقية الدرجة (العاشـرة) لالختصاصات االنشائيـة او من اقليم كردستان ومن الدرجة ١- هوية تصنـيف ا

ذاتها (صورة ملونة واضحة).
ناقصة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة كركوك/ باسم مقدم العطاء. انعة من االشتراك في ا ٢- كتاب عدم 

٣- الوقائق اخلاصة بتأسيس الشركة االصولية الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات حسب الضوابط والتعليمات.
دة ال تقل ئة) من الكلفة التخـمينية اخملصصة الغراض االحالة عـلى شكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ  ٤- تأمينات اولية بنـسبة (١% با
صـرفية وخـطابات الـضمان من عن (٢٨) يومـا الى ما بعـد انتهـاء مدة نفـاذية العـطاء البـالغ (٩٠) يوما من تـاريخ الغلق عـلما تـقبل الصـكوك ا
صـدقة وخطابات الـضمان الصادرة من ذكور يتم قبـول الصكوك ا بـلغ ا عتـمدة لغاية(١٠٠)  مائـة مليون دينـار وفي حالة جتاوز ا صارف ا ا

صارف احلكومية حصرا موجه الى قسم حسابات احملافظة. ا
ؤيدة من اجلهات الرسمية. نجزة وا ماثلة ا ٥- قائمة مفصلة باالعمال ا

ناقصة (نسخة اصلية). ٦- وصل اقتناء وثائق ا
نتهية منظمة ومصادق عليها من محاسب قانوني. ٧- احلسابات اخلتامية للسنوات (٢٠١٦- ٢٠١٧- ٢٠١٨) 

شروع (٣٠٠) يوم. ٨- مدة تنفيذ ا
ناقصة. دة (١١٨) يوما من تاريخ غلق ا ٩- تبقى العطاءات نافذة 

١٠- تقد عقد مشاركة في حالة تقد العطاء من قبل شركت او اكثر مصدق اصوليا من (دائرة كاتب العدل) عند قطع التندر.
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التاريخ: ٣١ / ٧ / ٢٠١٩العدد:٧٣٨٣

بنـاء على ما جـاء بكتـاب وزارة التـخطيط/ دائـرة البـرامج االستثـمارية احلـكومـية بالـعدد ( ٢ / ٨ / ١٦٢٣٩) في ٩ / ٧ / ٢٠١٩ تـعلن محـافظة
كركـوك / قـسم العـقـود احلكـومـية عن مـناقـصـة تنـفـيذ مـشـروع (مدرسـة ( ١٢) صف في قـرية بـاي حسن/ كـركـوك) ضمن خـطـة مشـاريع تـنمـية
رقم (٧٨٢) في  ١٠ / ٧ / ٢٠١٩ وبـكلفـة (٧٣٠٫٤٢٠٫٠٠٠) سبعـمائة وثالثـون مليون االقـاليم لسـنة ٢٠١٩ وحسب كـتاب قسم الـتخطيـط العام ا
قاول الصادرة من قاولـ والشركات حامـلي هوية تصنيـف ا نـاقصة من ا واربعـمائة وعشرون الف ديـنار فعلى الراغـب في االشتراك في ا
وزارة التخطيط العراقية او من اقليم كردستان نافذة لغاية الدرجة (العاشرة) لالختصاصات االنشائية مراجعة قسم العقود احلكومية لغرض
نـاقصة لـقاء مبـلغ قدره (٢٠٠٫٠٠٠) مائـتنان الف ديـنار غيـر قابلـة للرد عـلى ان يقدم الـعطاء داخل ظـرف مغلـق مختوم احلصول عـلى وثائق ا
درجة تفاصيلـها ادناه ويتحمل من ترسو ستمسكـات ا نـاقص تقد ا شروع واسم مقدم العطـاء بصورة واضحة وعلى ا مسجل علـيه اسم ا
نـاقصـة اجور الـنشـر واالعالن وسـوف يهـمل كل عطـاء غيـر مسـتوفي لـلشـروط عـلمـا ان اخر مـوعد لـتقـيدم الـعطـاءات في تمـام السـاعة علـيه ا
نـاقصـة عند شـارك في ا صـادف ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩ وسيـتم عقد مـؤتمـر خاص باالجـابة عن اسـتفسـارات ا الثـانيـة عشر ظـهرا من يـوم االحد ا
الساعـة (العاشـرة) من صباح يوم اخلـميس ٨ / ٨ / ٢٠١٩ في مقـر قسم العـقود احلكـومية عـلما ان الدائـرة غير مـلزمة بـقبول اوطـأ العطاءات

وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او منع جتوال فيكون اليوم الذي يليه موعدا للغلق.
WÐuKD*«  UJ L² *« 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاول صادرة من وزارة التخطـيط الراقية الدرجة (العاشـرة) لالختصاصات االنشائيـة او من اقليم كردستان ومن الدرجة ١- هوية تصنـيف ا

ذاتها (صورة ملونة واضحة).
ناقصة نافذة وصادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة كركوك/ باسم مقدم العطاء. انعة من االشتراك في ا ٢- كتاب عدم 

٣- الوقائق اخلاصة بتأسيس الشركة االصولية الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات حسب الضوابط والتعليمات.
دة ال تقل ئة) من الكلفة التخـمينية اخملصصة الغراض االحالة عـلى شكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ  ٤- تأمينات اولية بنـسبة (١% با
صـرفية وخـطابات الـضمان من عن (٢٨) يومـا الى ما بعـد انتهـاء مدة نفـاذية العـطاء البـالغ (٩٠) يوما من تـاريخ الغلق عـلما تـقبل الصـكوك ا
صـدقة وخطابات الـضمان الصادرة من ذكور يتم قبـول الصكوك ا بـلغ ا عتـمدة لغاية(١٠٠)  مائـة مليون دينـار وفي حالة جتاوز ا صارف ا ا

صارف احلكومية حصرا موجه الى قسم حسابات احملافظة. ا
ؤيدة من اجلهات الرسمية. نجزة وا ماثلة ا ٥- قائمة مفصلة باالعمال ا

ناقصة (نسخة اصلية). ٦- وصل اقتناء وثائق ا
نتهية منظمة ومصادق عليها من محاسب قانوني. ٧- احلسابات اخلتامية للسنوات (٢٠١٦- ٢٠١٧- ٢٠١٨) 

شروع (٣٠٠) يوم. ٨- مدة تنفيذ ا
ناقصة. دة (١١٨) يوما من تاريخ غلق ا ٩- تبقى العطاءات نافذة 

١٠- تقد عقد مشاركة في حالة تقد العطاء من قبل شركت او اكثر مصدق اصوليا من (دائرة كاتب العدل) عند قطع التندر.
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التاريخ: ٣١ / ٧ / ٢٠١٩العدد:٧٣٨٤
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بـناء عـلى ما جـاء بـكتـاب وزارة التـخـطيط/ دائـرة الـبرامج االسـتثـمـارية احلـكومـيـة بالـعدد ( ٢ / ٨ / ١٦٢٣٩) في ٩ / ٧ / ٢٠١٩
تعلن محـافظة كركوك / قسم الـعقود احلكوميـة عن مناقصة تـنفيذ مشروع (مـدرسة ( ١٢) صف في قرية السعـدية واجلعفرية  في
رقم (٧٨٢) في  ١٠ / ٧ / احلويجة / كركوك) ضـمن خطة مشاريع تنمية االقاليم لسنـة ٢٠١٩ وحسب كتاب قسم التخطيط العام ا
ناقصة ٢٠١٩ وبكلفة (٧٣٠٫٤٢٠٫٠٠٠) سبعمائة وثالثون مليون واربعمائة وعشرون الف دينار فعلى الراغب في االشتراك في ا
قاول الـصادرة من وزارة التخطـيط العراقية او من اقـليم كردستان نـافذة لغاية قاولـ والشركات حامـلي هوية تصـنيف ا من ا
ناقصة لقاء مبلغ قدره الدرجة (العاشرة) لالختصـاصات االنشائية مراجعة قسم العقود احلكوميـة لغرض احلصول على وثائق ا
شروع واسم (٢٠٠٫٠٠٠) مـائتـنان الف ديـنار غـير قابـلة لـلرد عـلى ان يقـدم العطـاء داخل ظرف مـغلق مـختـوم مسـجل عليـه اسم ا
ناقصة اجور درجة تفاصـيلها ادناه ويتحمل من ترسو عليه ا ستمسكات ا ناقص تقد ا مقدم العطاء بصورة واضحـة وعلى ا
النشر واالعالن وسـوف يهمل كل عطاء غيـر مستوفي للشـروط علما ان اخر موعـد لتقيدم العـطاءات في تمام الساعـة الثانية عشر
نـاقصـة عند ـشاركـ في ا صـادف ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩ وسيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عن اسـتفـسارات ا ظهـرا من يوم االحـد ا

السـاعة (العاشرة) من صباح يوم اخلـميس ٨ / ٨ / ٢٠١٩ في مقر قسم العقود احلـكومية علما ان الدائرة غـير ملزمة بقبول اوطأ
العطاءات وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او منع جتوال فيكون اليوم الذي يليه موعدا للغلق.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قاول صادرة من وزارة التخطيط الـراقية الدرجة (العاشرة) لالختصـاصات االنشائية او من اقليم كردستان ١- هوية تصـنيف ا

ومن الدرجة ذاتها (صورة ملونة واضحة).
ـناقصة نافذة وصـادرة من الهيئة الـعامة للضرائب ومـعنونة الى محـافظة كركوك/ باسم ـانعة من االشتراك في ا ٢- كتاب عدم 

مقدم العطاء.
٣- الـوقـائق اخلـاصـة بــتـأسـيس الـشـركــة االصـولـيـة الـصــادرة من وزارة الـتـجـارة/ دائـرة تــسـجـيل الـشــركـات حـسب الـضـوابط

والتعليمات.
ـئة) من الكلـفة التـخميـنية اخملصـصة الغراض االحـالة على شـكل صك مصدق او خـطاب ضمان ٤- تأمـينات اوليـة بنسـبة (١% با
دة ال تـقل عن (٢٨) يـومـا الى مـا بعـد انـتـهاء مـدة نـفـاذية الـعـطـاء البـالغ (٩٠) يـومـا من تـاريخ الغـلق عـلـمـا تقـبل الـصـكوك نـافـذ 
ذكـور يتم قـبول ـبـلغ ا ـعتـمـدة لغـاية(١٠٠)  مائـة ملـيون ديـنـار وفي حالـة جتاوز ا ـصارف ا ـصرفـية وخـطـابات الـضمـان من ا ا

صارف احلكومية حصرا موجه الى قسم حسابات احملافظة. صدقة وخطابات الضمان الصادرة من ا الصكوك ا
ؤيدة من اجلهات الرسمية. نجزة وا ماثلة ا ٥- قائمة مفصلة باالعمال ا

ناقصة (نسخة اصلية). ٦- وصل اقتناء وثائق ا
نتهية منظمة ومصادق عليها من محاسب قانوني. ٧- احلسابات اخلتامية للسنوات (٢٠١٦- ٢٠١٧- ٢٠١٨) 

شروع (٣٠٠) يوم. ٨- مدة تنفيذ ا
ناقصة. دة (١١٨) يوما من تاريخ غلق ا ٩- تبقى العطاءات نافذة 

١٠- تقد عقد مشاركة في حالة تقد العطاء من قبل شركت او اكثر مصدق اصوليا من (دائرة كاتب العدل) عند قطع التندر.
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