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يعلن ديوان محـافظة نينوى عن منـاقصة عامة لتنـفيذ (هدم واعادة بناء
مـخزن جـمـلـوني مـزدوج في (مخـازن تـربـيـة احلضـر في الـقـيـارة) ضمن
بالغ االضافية لعام  2019 حملافظة نينوى) تخصيصـات خطة التربية ا
وبكلفة تخمينية  446,942,000 دينار (اربعمائة وستة واربعون مليون
ـدة تـنـفـيـذ (250 وتـسـعــمـائـة واثـنـان واربــعـون الف ديـنـار عـراقـي) و
ـنـاقـصة يوم).عـلى مـقـدمي الـعـطـاءات من الشـركـات الـراغـبـ بدخـول ا
مـــراجــعـــة قــسـم الــعـــقــود في ديـــوان احملــافـــظــة (خـالل اوقــات الــدوام
الــرســـــــمـي وابـتــداءا من تــاريخ نــشـر االعـالن ولـغــايــة نـهــايــة الـدوام
الرسـمي ليوم  2/2/ 2020 للحصول على نسـخة من الوثائق لقاء مبلغ
مـقطـوع قدره 000. 250 ديـنار فـقط (مائـتـان وخمـسون الف ديـنار) غـير

قابلـة للرد. تسلم العطاءات من قـبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف
ناقـصة واسم مقـدم العطـاء وعنوانه مـغلق ومخـتوم ويكـتب عليـه رقم ا
ـوجـود في قــسم الـعـقـود مــرفـقـا مـعه ويــودع في صـنـدوق الـعــطـاءات ا
ـذكورة في الـصفـحة رقم  (2) عـلمـا ان تاريخ سـتمـسكـات ا الـوثائـق وا
ـوافق 2/3/ 2020 الـسـاعـة الـثــانـيـة عـشـر ظـهـرا وسـوف الــغـلق يـوم ا
وعد. يكون مؤتمر ما قبل الغلق في الساعة ترفض العطاءات بعد هذا ا
ـوافق 1/26/ 2020 لالجــابـة عــلى الــعـاشــرة من صــبــاح يــوم االحــد ا

ذكور في وثيقة العطاء. االستفسارات في العنوان ا
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يعلن ديوان محـافظة نينوى عن منـاقصة عامة لتنـفيذ (هدم واعادة بناء
مـدرسة  6 صف (مـدرسـة زمـارة عـبـد الـله مـدرسـة تل الـر في نـاحـيـة
ـبالغ االضـافيـة لعام 2019 الـكوير) ضـمن تخـصيـصات خـطة الـتربـية ا
حملافـظـة نـينـوى) وبـكـلفـة تـخـميـنـية 530.164.000 ديـنـار (خـمسـمـائة
دة تنـفيذ وثالثـون مليـون ومائـة واربعة وسـتون الف ديـنار عراقـي) و
( 240 يــوم).عـلى مــقــدمي الـعــطـاءات من الــشـركــات الـراغــبـ بــدخـول
ناقـصة مراجـعة قسم العـقود في ديوان احملافـظة (خالل اوقات الدوام ا
الـرسمي وابـتداءا من تـاريخ نشر االعالن ولـغايـة نهـاية الـدوام الرسمي
ليوم 2 /2/ 2020للحـصول عـلى نسخـة من الوثـائق لقاء مـبلغ مـقطوع
قدره 000. 250 ديـنـار فقط (مـائـتـان وخـمـسـون الف دينـار) غـيـر قـابـلة

للرد. تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق
نـاقصة واسم مقدم الـعطاء وعنوانه ويودع ومختوم ويـكتب عليه رقم ا
ـوجـود في قـسم الـعـقـود مـرفـقـا معـه الوثـائق في صـنـدوق الـعـطـاءات ا
ذكورة في الصفحة رقم  (2) علما ان تاريخ الغلق يوم ستمسكـات ا وا
ــوافق 2/3/ 2020 الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــر ظـهــرا وســوف تــرفض ا
ـوعـد. يـكـون مـؤتـمـر مــا قـبل الـغـلق في الـسـاعـة الـعـطـاءات بــعـد هـذا ا
ـوافق 1/26/ 2020 لالجــابــة عـلى الــعـاشــرة من صــبـاح يــوم االحــد ا

ذكور في وثيقة العطاء. االستفسارات في العنوان ا
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يعلن ديوان محـافظة نينوى عن منـاقصة عامة لتنـفيذ (هدم واعادة بناء
وصل مـدرسة ذات  12 صف (مدرسـة الـزبيـر بن الـعوام) مـركـز قضـاء ا
ـبالغ االضافـية لعام  2019 حملافظة ضمن تخـصيصات خـطة التـربية ا
نـيـنوى) وبـكـلـفـة تخـمـيـنـية  552,623,000 ديـنـار (خـمسـمـائـة واثـنان
دة وخمـسـون ملـيون وسـتمـائة وثـالثة وعـشرون الف ديـنار عـراقي) و
تنفيذ ( 380 يوم).على مـقدمي العطـاءات من الشركات الـراغب بدخول
ناقـصة مراجـعة قسم العـقود في ديوان احملافـظة (خالل اوقات الدوام ا
الـرسمي وابـتداءا من تـاريخ نشر االعالن ولـغايـة نهـاية الـدوام الرسمي
ليوم 2 /2/ 2020 للحـصول على نـسخة من الوثـائق لقاء مبـلغ مقطوع
قدره 000. 250 ديـنـار فقط (مـائـتـان وخـمـسـون الف دينـار) غـيـر قـابـلة

للرد. تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق
نـاقصة واسم مقدم الـعطاء وعنوانه ويودع ومختوم ويـكتب عليه رقم ا
ـوجـود في قـسم الـعـقـود مـرفـقـا معـه الوثـائق في صـنـدوق الـعـطـاءات ا
ذكورة في الصفحة رقم  (2) علما ان تاريخ الغلق يوم ستمسكـات ا وا
ـوافق 3 /2/ 2020 الــســاعــة الـثــانــيــة عـشــر ظــهــرا وســوف تـرفض ا
ـوعـد. يـكـون مـؤتـمـر مــا قـبل الـغـلق في الـسـاعـة الـعـطـاءات بــعـد هـذا ا
ـوافق 1/26/ 2020 لالجــابــة عـلى الــعـاشــرة من صــبـاح يــوم االحــد ا

ذكور في وثيقة العطاء. االستفسارات في العنوان ا
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