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t¹uMð

ــرقم ٤٤ في ١١ / ٢ / ٢٠٢٠ الــصــادر من مـديــريــة بـلــديـات احلــاقــا بـاالعالن ا
ـنشـور في صحـيفـة (الزمـان) بالـعدد مـيسـان - جلنـة البـيع وااليـجار الـثانـية ا
(٦٥٨٤ في ١٣  / ٢ / ٢٠٢٠) اخلـاص ببلـدية كمـيت (قطعـة ارض سكنـية) حيث
وردا سهوا تعلن مجـددا للموظف كافة والصحـيح هو تعلن مجددا للمواطن

كافة لذا اقتضى التنويه.

t¹uMð

ــرقم ٤٣ في ١١/ ٢ / ٢٠٢٠ الــصــادر من مــديـريــة بــلــديـات احلــاقــا بــاالعالن ا
ـنشـور في صحـيفـة (الزمـان) بالـعدد مـيسـان - جلنـة البـيع وااليـجار الـثانـية ا
(٦٥٨٤ في ١٣/ ٢ / ٢٠٢٠) اخلـاص بـبلـدية عـلي الغـربي (قطـعة ارض سـكنـية)
حـيث وردا سـهوا تـعـلن مـجـددا لـلمـوظـفـ كـافـة والصـحـيح هـو تـعـلن مـجددا

للمواطن كافة لذا اقتضى التنويه.

t¹uMð

رقم ٢٥ في ٣/ ٢ / ٢٠٢٠ الصادر من مـديرية بلـديات ميسان احلاقا بـاالعالن ا
نشور في صحـيفة (الزمان) بالعدد (٦٥٨١ في - جلـنة البيع وااليجار الثـانية ا
١٠/ ٢ / ٢٠٢٠) اخلـاص ببـلـدية قـلـعـة صالح  (عـلـوة الـفواكه واخلـضـر) حيث
ـزايــدة في بـلـديـة الــكـحالء والـصــحـيح هـو اجـراء وردا سـهـوا يــكـون اجـراء ا

مزايدتها في بلدية قلعة صالح لذا اقتضى التنويه.
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الـى احملــكــومــ الــغــائــبـ
ـــدرجـــة اســمـــائـــهم ادنــاه ا
والــسـاكــنــ في الــعــنـاوين
ــا انـكم ـؤشــرة ازائـهم و ا
ــبـيـنـة ـواد ا مــدانـ وفق ا
ازاء اسم كل منكم من قانون
الـعــقــوبـات الــعـســكـري رقم
ـــعــدل (١٩) لـــســـنــة ٢٠٠٧ ا
وقـــانـــون الــــعـــقـــوبـــات رقم
ــعـدل ا (١١١) لــســنـة ١٩٦٩ 
ـؤشـرة ازاء فـي الـقــضـايــا ا
ـــا ان مـــحل اســـمــــائـــهم و
اقامتـكم مجهول لذا اقتضى
تـــبـــلـــيـــغـــكم في الـــصـــحف
احملــــلــــيــــة ولــــكـم احلق في
االعـتــراض والـتــمـيــيـز وفق
ادة (٨١) من قانون احكـام ا
اصـول احملاكـمـات اجلزائـية
الـعـســكـري رقم (٢٢) لــسـنـة
ـــــــــــــادة (٢٤٣) مـن ٢٠١٦ وا
قــانــون اصــول احملــاكــمــات
اجلــزائـيــة رقـم (٢٣) لــســنـة
ــعــدل اعـــتــبــارا من ١٩٧١ ا
تـــاريخ الـــنــــشـــر وفي حـــال
ـدة احملـددة دون انــقـضــاء ا
ان تــقـــدمـــوا انـــفــســـكم الى
مــحـكـمـتـنـا او الى اي مـركـز
شــرطـة ودون ان تـعـتـرضـوا
ــذكــورة ــدة ا عــلـــيه خالل ا
فان احلـكم الـغيابـي باالدانة
والـــعــــقــــوبـــات االصــــلــــيـــة
ــنــزلـة والــفــرعــيــة يــكــون 
احلــكم الــوجـاهي اســتــنـادا

ادة اعاله. الحكام ا
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لـلـمـرة (االولى) وبـكـلـفـة تخـمـيـنـيـة مـقـدارها (٢٢٤٫١٤٩٫٠٠٠) ديـنـار عـراقي (مـائـتان
دة تـنفيذ واربعـة وعشرون مـليون ومـائة وتسعـة واربعون الف ديـنار عراقي ال غـير) و
ـكن احلــصــول عــلـيــهــا من امــانـة ــواصـفــات والــشــروط الـتـي  ــوجب ا (١٢٠)  يــوم 
الصندوق لقاء مبـلغ قدره (١٥٠٫٠٠٠) دينار (مائة وخمسـون الف دينار الغير ) غير قابل
شاركـة من ذوي االختصـاص تقد الـعطائـات  بالدينـار العراقي للـرد فعلى الـراغب بـا
ـدة التقل عن (١٢٠ يوم) مع (مع مراعـاة تـرقيم صـفـحات هـذه الـعروض) ويـكـون نافـذاً 
ارفـاق الــتـأمـيـنـات االولــيـة والـبـالـغـة (٦٫٧٢٤٫٤٧٠) ديـنـار عـراقي فـقط (سـتـة ماليـ
وسبـعة مائـة واربعـة وعشـرون الف واربعمـائة وسـبعون ديـنار عـراقي) على ان يـتضمن

علومات التالية:-  العرض ا
ناقصة: موضوعها: تاريخ الغلق  رقم ا

قدم .  تاريخ نفاذ السعر التجاري ا
تاريخ نفاذ التامينات االولية . 

كتب مع تثبيت البريد االلكتروني .  العناوين الصريحة للشركة او ا
وتـسـلم الى اسـتـعالمات الـشـركـة بـأغلـفـة مـغلـقـة ومـختـومـة مـثبـت علـيـهـا رقمي االعالن
والـطـلـبـيـة في مـدة اقـصـاهــا الـسـاعـة (الـواحـدة ) بـعـد الـظـهـر لـيـوم ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٠

ناقصة اجور نشر االعالن  .. مع التقدير .  ويتحمل من ترسو عليه ا
مالحظة :- 

١- يـتم تـقد الـعروض وفـقاً لـلوثـائق القـياسـيـة وفي حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء في
ا يقتضي مراعاة تطبيق الوثـيقة القياسية بكافة اقسامها فـانه سيتم استبعاد عطاءه 

ذلك عند التقد 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :-   ٢- جلب الوثائق ا

أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 
قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا

٣-  اذا تصـادف تـاريخ الغـلق اعاله عـطلـة رسمـيـة يرحل الى الـيـوم التـالي بعـد الـعطـلة
مباشرة. 

ـسـاهـم في ـفـوض او احـد ا ٤- تقـدم الـتـامـيـنـات االوليـة بـاسم الـشـركـة او مـديـرها ا
وجب عقد مشاركة.  الشركة او الشركات 

ـناقـصة الـتـواجد في مـقر شـتركـ في ا ـكاتـب ا ـثلي الـشـركات او ا ٥- بـإمكـان كـافة 
الشـركة حلضـور ومتـابعـة فتح الـعطاءات من قـبل اللـجنـة وذلك في اليـوم التـالي لتاريخ

الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 
ناقصـ توجه االنذارات من القـسم القانوني في ٦- في حـالة وجود مخـالفات من قـبل ا

شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
٧- تـصـادر الـتـأمـيـنـات االولـيـة لـلـشـركـات في حـالـة عـدم االسـتـجـابـة لـلـمـراسـالت اثـناء

الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات. 
٨- تقـدم التامـينـات االولية عـلى شكل ( خطـاب ضمان او صك مـصدق او سفـتجة ) ومن

رفقة طيا. درجة في القائمة ا عتمدة ا صارف ا ا
٩- ال تتم مـطـالـبة شـركـتنـا بـكتـاب تـسهـيل مـهـمة من الـكـمارك وكـذلك الـضريـبـة واجازة
واد الى شركـتنا ـناقصـة مسؤولـية جتهـيز وايصـال ا ـشترك في ا االسـتيراد ويـتحمل ا

(اذا تضمن العمل جتهيز مواد).
واد من ـطـالبـة بـاي تمـديـدات لفـتـرات التـجـهيـز السـباب تـتـعلق بـاخـراج ا ١٠- ال تـتم ا

وانئ (اذا تضمن العمل جتهيز مواد). ا
١١- يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة ٢٠% فأكثر من الكلفة التخمينية.

ــــوقع االلـــكـــتـــروني :- ـــكـن االطالع عـــلـى شـــروط تـــقـــد الـــعـــطـــاءات وعـــلى ا  -١٢
www.mrc.oil.gov.iq 

١٣- سيتم اسـتقطاع (١٠٠٠ دينـار) الف دينار عـراقي رسم طابع لبـناء مدارس ورياض
اطفال.

W UŽ W dý Ø jÝu « w UB  W dý

©μ® r — ÊöŽ«

≤∞≤∞ Ø ≤∞∞≥ WO³KD « r —

WB UM  sŽ W UŽ W dý jÝu « w UB  W dý sKFð

©W dA « WÐ«uÐ Ã—Uš  U öF²Ýô« ·dſ ¡UA½≈®

n¹dý rþU  b¹“

ÂUF « d¹b*«

…—«œô« fK−  fOz—Ë

ديوان محافظة ميسان 
مديرية بلدية ميسان 

ديوان محافظة ميسان 
مديرية بلدية ميسان 

ديوان محافظة ميسان 
مديرية بلدية ميسان 


