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تـــعــــلن رئــــاســـة اجلــــامـــعــــة عن إجـــراء
مـــزايـــــــــدة عــلـــنـــيــة لـــتـــأجــيـــر مـــكــتب
االسـتـنـسـاخ كـلـيـة الـزراعـة يـوم الثـالثاء
صـــــادف ٢٠١٩/١٠/٨ السـاعة الثانية ا
عـشــر ظــهــراً في رئــاســة اجلــامـعــة وفق
قـانــون بــيع وايــجــار امــوال الــدولـة رقم
(٢١) لــســـنـــة ٢٠١٣  فــعـــلى الـــراغـــبــ
ـزايـدة مـراجـعـة شـعـبـة بـاالشـتـراك في ا
الـعـقـود احلـكـومـيـة في رئـاسـة اجلـامـعة
السـتالم نـسـخـة من الـشـروط لـقـاء وصل
ـبــلغ قـدره (٢٥٠٠٠) خـمــسـة وعـشـرون
الف دينـار فقط غيـر قابل للرد يـتم دفعها
في كليـة الزراعة ويتحمل من ترسو عليه

زايدة اجور نشر واالعالن. ا
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تـعــلن رئــاســة جــامـعــة كــركــوك عن إجـراء
زايدة الـعلنية لـتأجير (مكـتب استنساخ) ا
فـي كـلــيــة الـطـب الـبــيــطـري يــوم االربــعـاء
ـصــــــادف ٢٠١٩/١٠/٩ الـساعـة الـثـانـية ا
عشر ظـهراً في رئاسة اجلـامعة وفق قانون
بيع وايـجـار امـوال الدولـة رقم (٢١) لـسـنة
٢٠١٣  فــعـــلى الــراغـــبــ بـــاالشــتــراك في
زايدة مـراجعـة شعـبة الـعقـود احلكـومية ا
في رئــاسـة اجلــامــعـة الســتالم نـســخـة من
ـبـلغ قـدره (٢٥٠٠٠) الـشــروط لـقـاء وصل 
خـمسة وعـشرون االف دينار فـقط غير قابل
ـالــيـة في لـلــرد يـتـم دفـعـهــا في الــشـؤون ا
ـزايدة الـكـلـيـة ويـتـحـمل مـن تـرسو عـلـيـه ا

اجور نشر واالعالن.
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تـعـلن رئـاســة جـامـعـة كـركـوك عن إجـراء
مـزايـدة عـلـنيـة لـتـأجـيـر (حق الـتـصـوير)
داخـل كـــلـــيـــة الـــزراعـــة يـــوم اخلـــمـــيس
ــــصـــــــــادف ٢٠١٩/١٠/١٠ الــــســــاعـــة ا
الـثـانيـة عـشـر ظهـراً في رئـاسة اجلـامـعة
ـزايـدة فـعـلى الـراغـبــ بـاالشـتـراك في ا
مـراجـعـة شـعـبـة الــعـقـود احلـكـومـيـة في
رئــاســة اجلــامـــعــة الســتالم نــســخــة من
ـبلغ قدره (١٥٠٠٠) الشـروط لقاء وصل 
خـمـسـة عـشـر الف ديـنـار فـقط غـيـر قـابل
ـاليـة في لـلـرد يـتم دفـعـهـا في الـشـؤون ا
كلـيـة الـزراعـة ويـتـحـمل مـن ترسـو عـلـيه

زايدة اجور نشر واالعالن. ا
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ـؤهل وذوي اخلـبرة (شركـات ومكاتب) ١- يسر (شـبكة االعالم الـعراقي) دعـوة مقدمي الـعطاءات ا
لتقـد عطاءاتهم لـلعمل اخلاص بـتوفير خـدمة االنترنت نوع  fiber optic وبـكلفة تـخمينـية قدرها

(٤١٠٫٤٠٠٫٠٠٠) اربعمائة وعشرة مليون واربعمائة الف دينار عراقي ال غير.
ـوازنـة اجلـاريـة االحتـادية ـاليـة ضـمن ا ٢- تـتـوفـر لـدى (شـبـكـة االعالم العـراقي) الـتـخـصـيـصـات ا

. fiber optic وينوي استخدام جزء منها لتوفير خدمة االنترنت نوع
٣- بامكان مـقدمي العطاء الراغبـ في شراء وثائق العطاء (بـاللغة العربيـة) مراجعة (شبكة االعالم
نصور) وبعد دفع قيمة ناقصات الكائن في بغداد/ الصاحلية/ قرب فندق ا العراقي قسم العقود وا
ستردة البالغة (٢٥٠٫٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عراقي ال غير) وبامكان البيع للوثائق غير ا

ب في اعاله. علومات مراجعة العنوان ا زيد من ا مقدمي العطاء الراغب في احلصول على ا
٤- تـسـلم الـعـطـاءات الى الـعــنـوان االتي (شـبـكـة االعالم الـعـراقي/ الـتـشـريـفـات الـكـائن في بـغـداد/
نصور) ويكـون تقد العطاءات لغايـة (الساعة الثانيـة عشر بعد الظهر من الصاحلية/ قـرب فندق ا

تأخرة. وافق ٢٠١٩/٩/٢٤) وسوف ترفض العطاءات ا يوم الثالثاء ا
ثليهم الـراغب باحلضور في نفس الزمان ٥- سيتم فـتح العطاءات بحضور مقـدمي العطاءات او 
والـتاريخ اعاله. ويجب ان تـتضمـن العطـائات ضمـان للعطـاء (التأمـينات االولـية) والبـالغة (١%) من
ـبلغ (٤٫١٠٤٫٠٠٠) مـبـلغ الكـلفـة التـخمـينـية عـلى شكل (خـطاب ضـمان مـصرفي او صك مـصدق) و
اربـعة مـالي ومـائة واربـعـة الف دينـار عـراقي ال غيـر) وسيـتم اعـتمـاد الـوثائق الـقيـاسـية اخلـاصة

ناقصة. بتجهيز اخلدمات غير االستشارية في جميع مراحل ا
طلوبة ضـمن الوثائق القيـاسية اخلاصة عاييـر ا ٦- سيتم اسـتبعاد اي عطـاء غير مستـوفي الحد ا

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد شروع  با
ـقـدمي الـعـطـاءات ـقــدمي الـعـطـاء اضـافـة او حـذف او تــعـديل عـلى كل من (تـعـلــيـمـات  ـكن  ٧- ال 
طلوبة يتم ملـئها من قبل الشركة هي (الـقسم الثالث/ استمارة الشروط العـامة للعقد) اما االقسـام ا

تقد
العطـاء واستمارة مـعلومات الـتأهيل الـقسم اخلامس/ جدول الـفعالـيات) اضافة الى تـقد الوثائق

طلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء ١٢ - ١ . ا
ناقصة اجور النشر واالعالن. ٨- يتحمل من ترسو عليه ا

ـوقع ـنــاقـصــات هـو ( contract@lmn.iq ) وان ا ٩- وان الـبــريـد االلــكـتــروني لــقـسم الــعـقــود وا
.(www.imn.iq) االلكتروني لشبكة االعالم العراقي هو
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نـشر في جريـدة الزمـان العدد ٦٤٤٥
في ٢٠١٩/٩/٤  اعالن صــــــــــادر من
شـبـكــة االعالم الـعـراقي بـخـصـوص
ـرقـمـة (٥) لـسـنـة ٢٠١٩ ـنـاقـصـة ا ا
واخلـاصـة (بتـجـهيـز وحـدات فيـديو
وول) ونود ان نب بان حدث سهوا
فـي الــــفـــــقــــرة رقـم (١) واخلــــاصــــة
بتجهـيز وحدات فيديو وول بدال من
جتــهـيــز مـعــدات مـونــتـاج واجــهـزة

خزن.
شاكرين تعاونكم معنا.. مع التقدير
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