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الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6446 اخلميس 6 من محرم 1441 هـ 5 من ايلول (سبتمبر) 2019م

محافظة نينوى
قسم العقود

العدد: 14483
التاريخ: 2019/9/2
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يـعلن ديـوان مـحـافظـة نـينـوى عن مـنـاقصـة عـامة لـتـنفـيـذ مـشروع (انـشـاء طريق لـلـقرى
هـجرين البـالغة نـاقالت للهـجرة وا التابـعة لنـاحية الـشمال ضـمن تخصـيصات مـبالغ ا
 134مـليار دينار حملـافظة نيـنوى) وبكلفـة تخميـنية مقدار  1,86,900.000ديـنار (مليار
ـدة تـنـفـيذ ( 150يـوم).عـلى مـقدمي وسـتـة وثمـانـون مـلـيـون وتسـعـمـائـة الف ديـنار) و
نـاقـصة مـراجعـة قسم الـعـقود في ديـوان احملافـظة (خالل الـعـطاءات الـراغبـ بدخـول ا
اوقـات الـدوام الـرسمي وابـتـداءا من تـاريخ نـشر االعـالن ولغـايـة نـهايـة الـدوام الـرسمي
ليوم 9/19/ 2019 للحـصول على نـسخة من الـوثائق لقـاء مبلغ مـقطوع قدره 150000
دينار فـقط (مائة وخمـسون الف دينـار) غير قابـلة للرد. تـسلم العـطاءات من قبل صاحب
ـنـاقـصـة واسم مـقدم الـعـطـاء او من يـخـوله بـظـرف مـغـلق ومـخـتـوم ويـكـتب عـلـيه رقم ا
ـوجـود في قـسم الـعـقـود مـرفـقـا معه الـعـطـاء وعـنـوانه ويـودع في صـنـدوق العـطـاءات ا
ذكورة في الـصفحة رقم (2) علـما ان تاريخ الغـلق يوم االثن سـتمسكـات ا الوثائق وا
وافق 9/19/ 2019 الـسـاعـة الثـانـية عـشـر ظـهرا وسـوف تـرفض الـعـطاءات بـعـد هذا ا
وافق وعـد. يكـون مؤتمـر ما قـبل الغـلق في السـاعة الـعاشـرة من صبـاح يوم االثـن ا ا

ذكور في وثيقة العطاء. 9/19/ 2019 لالجابة على االستفسارات في العنوان ا
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ـنطـقة اجلـنوبـية احـدى تشـكيالت وزارة الـكهـرباء عن تـعلن الـشركـة العـامة النـتاج الـطـاقة الـكهـربائـية في ا
كن احلـصول علـيها واصـفات الفـنية الـتي  ناقـصة كـما في اجلدول ادنـاه وذلك حسب الـشروط وا اعالن ا
ـديريـة الـعـامـة/ قسم الـشـؤون الـتـجاريـة الـكـائن في مـحافـظـة الـبصـرة/ تـقـاطع الـطويـسـة فـعلى من مـقـر ا
ـشاركـة تقـد عطـائهم ـسجـل بـصـورة رسمـية والـراغبـ با كـاتب االختـصاصـية ا أصـحاب الـشركـات وا
ناقصة وعنوانها واسم حسب الوثائق القياسية ويـوضع العطاء في ظرف واحد مختوم ومؤشـر عليه رقم ا
الـشركـة والعـنوان الـكامل مع ذكـر البـريد االلـكتروني عـلى ان تكـتب محـتويـات كل االغلـفة وان يـكون الـعطاء
مطـبوع وليس كتـابة يد. ويكـون شامال التأميـنات األولية عـلى شكل صك مصدق او خـطاب ضمان صادر من
بـلغ  قـدره (٧٫٢٠٠٫٠٠٠) فـقط سـبـعـة ماليـ ومـائـتـان الف ديـنـار عراقـي على ان مـصـرف عـراقي مـعـتـمـد 
سـتـوفي للـشـروط ولن يتم تـستـكـمل الى (٥%) عنـد اإلحـالة وقـبل تـوقيع الـعـقد وسـوف يـهمل الـعـطاء غـيـر ا
ـناقصة أجور ثبت في اجلدول ادنـاه ويتحمل من تـرسو عليه ا ناقـصة ا استالم أي عـطاء يعد تـاريخ غلق ا

ديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. نشر اإلعالن علما بان ا
ـوقع االلكـتروني لـوزارة الكـهرباء  www.moelc.gov.iqولالجـابة على كنـكم زيارة ا ـعرفـة التـفاصـيل  و

12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq   :االستفسارات مراسلتنا على البريد االلكتروني
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٥٧
التاريخ: ٢ / ٩ / ٢٠١٩
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رقم ١٦٣٩٥في٢٩ / ٨ / ٢٠١٩ تعلن بناء على ما جاء بكتاب مديريـة بلديات ميسان/ شعبة االمالك ا
رقمة/(٣٥٧ جلنـة البيع وااليجار في مـديرية بلديـات ميسان عن تأجيـر (كشك على جزء من القـطعة ا
ـزاد الـعلـني اسـتـنادا ـيـمونـة بـا ـدرجـة تـفـاصيـله في ادنـاه والـعـائدة الى مـديـريـة بـلديـة ا / ٣١١) ا
زايدة عدل فـعلى من يرغب باالشـتراك با رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ ا لقانون بـيع وايجار اموال الدولـة ا
ـيمونة او سـكرتير الـلجنة خالل مـدة ٣٠ يوما تبدأ مـن اليوم التالي العـلنية مراجـعة مديريـة بلدية ا
من تاريخ نشر االعالن مستصحبا معه صورة من البطاقة الشخصية مع التأمينات القانونية التي ال
زايدة في الـيوم التالي من مدة قدرة لبـدل االيجار لكامل مدتـه وستجرى ا تقل عن ٢٠%  من القيـمة ا
االعالن الـسـاعـة الـعـاشـرة والـنـصف صـبـاحـا خالل الـدوام الـرسـمي ويـكـون مـكـان اجـراءها فـي مـقر
ـزاد العلني عـطلة رسمـية فيؤجل الى الـيوم الذي يليه من يـمونة الكبـير واذا صادف يوم ا مـديرية ا
زايدة اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى. ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا
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