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الزمان - السنة احلادية العشرون العدد 6029-6030  السبت-االحد 20 من شعبان 1439 هـ 5-6 من ايار (مايو) 2018م
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تـــدعــو الـــشــركــة الـــعــامــة
لـــصــــنـــاعــــات الـــنــــســـيج
واجلـلود احـدى تـشـكيالت
عادن/ وزارة الصـناعـة وا
مـــصـــنع اجلـــلــديـــة كـــافــة
ــــصـــــدرين الـــــتـــــجـــــار وا
الـراغب بـتصنـيع اجللود
ـــاعــز الـــبـــقـــر والــغـــنم وا
ــــراحل الــــبــــكل والــــويت
بـــلـــــــو وفق الــــقـــرار ١٦٢
لــسـنـة ١٩٩٦ ( الــتـصــنـيع
للغير) تقد طلباتهم وفق
علنة على موقع الـشروط ا

االنترنت للشركة 
www.scli.industry.gov.iq

وفي الـقـسم الـتـجـــــــــاري
وان اخــر مــوعـــد لــتــقــد
الــطــلــبــات هــو اخلــمــيس

وافق ٢٠١٨/٥/٣١ . ا
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ؤهـل وذوي اخلـبرة يسـر وزارة النـفط/ الشـركة الـعامـة لـلمـعدات الـهنـدسيـة الثـقيـلة بـدعوة مـقدمي الـعطـاءات ا
عـدة ازالة االمالح (Desalter) عدد/ (٢) وبـكلـفـة تخـمـينـية لتـقد عـطـاءاتهم لـتـجهـيـز (منـظومـة اآلالت الـدقيـقـة 
وجب الوثائق الـقياسية (وثيقة التجهيز) ائة وستـون مليون دينار عراقي فقط و مقدارها (٨٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ثما

مع مالحظة ما يأتي:
ـؤهلـ والراغـب في احلـصول عـلى مـعلـومات اضـافيـة االتصـال بـ السـيد مـدير الـقسم ١- على مـقـدمي العـطاء ا

التجاري مـــــــوبايل (٠٧٨٠٥٢٣٢٨٦٧).
(جميع ايـام االسبوع باستثناء العطل الرسمـية ومن الساعة الثامنة صباحاً وحـتى الساعة الثالثة بعد الظهر). او

مراجعة مقر الشركة.
طلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة. ٢- متطلبات التأهيل الرئيسية ا

هتم بشراء وثائق العطاء تـقد طلب حتريري الى رئيس جهة التعاقد للشركة ودفع ٣- بامكـان مقدمي العطاء ا
قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٫٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار عراقي فقط) غير قابلة للرد.

٤- يـتم تسـلـيم العـطـاءات الى العـنـوان االتي وزارة النـفط/ الـشركـة الـعامـة لـلمـعـدات الهـنـدسيـة الـثقـيلـة/ مـجمع
وافق ٢٠١٨/٥/٢١). مصفى الدورة (لغاية يوم الغلق االثن ا

ثليهم الراغب باحلضور تأخرة سوف ترفض وسيتم فتح الـعطاءات بحضور مقدمي العطـاءات او  العطـاءات ا
في الـعنوان االتي (استـعالمات/ العامـة للمعـدات الهندسـية الثقـيلة) في السـاعة الثانـية عشر ظهـراً من يوم الغلق

وافق ٢٠١٨/٥/٢٠ . ناقصة يوم االحد ا وافق (٢٠١٨/٥/٢١) علماً بان اخر موعد لشراء وثائق ا االثن ا
ـنـاقـصـة احلـضـور لـلـمــؤتـمـر الـذي يـنـعـقـد في مــقـر الـشـركـة لالجـابـة عـلى ـشـاركـ بــا ٥- تــدعـو الـشـركـة كـافـة ا

وافق ٢٠١٨/٥/١٧ . االستفسارات في الساعة (١٠) صباحا من يوم اخلميس ا
٦- يتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النشر واالعالن.

ـوعد اجلديد ـا سبق في اعاله اذا كـانت التواريخ احملـددة في اعاله عطلـة رسميـة سيكـون اليوم الـذي يليه ا  -٧
لها.

ـنـاقصـة بـشرط ال تـتـعارض مع قـدم الـعطـاء تـتالئم مع طبـيـعة ا ٨- بـامـكان جـهـة التـعـاقـد اضافـة بـيانـات اخـرى 
نظمة الجراءات التعاقدات احلكومية في العراق. التشريعات القانونية ا

٩- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

البريد االلكتروني لوزارة النفط:-
E-mail:Ministryofoil@oil.gov.iq

w.w.w oil.gov.iq وقع االلكتروني للوزارة ا

البريد االلكتروني للشركة:-
E-mail:info@ heesco.oil.gov.iq

www.heesco.oil.gov.iq وقع االلكتروني للشركة ا
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