
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6039 Wednesday 16/5/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6039  االربعاء 30 من شعبان 1439 هـ 16 من ايار (مايو) 2018م

 U½öŽ« 10

www.azzaman.com

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االحتادية
دائن محكمة بداءة ا

العدد / ٢٩٧/ب/ ٢٠١٨
التاريخ/ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٨
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دعى علـيه اعاله (والتي يطـلب فيها الـزامه بتأديـة مبلغ الدين رقمـة ٢٩٧ / ب / ٢٠١٨ على ا دعي (رضا هـشام علي) الدعـوى البدائيـة ا اقـام ا
طالب به عن الكمبياالت) وجملهولية محل اقامتك حسب شرح القائم بالـتبليغ  واشعار اجمللس البلدي لناحية الوحدة  تقرر تبليغك  بواسطة ا
صـحيـفـت رسـميـتـ يومـيـت وعـ يـوم ١٥ / ٥ / ٢٠١٨ السـاعـة التـاسعـة صـباحـا مـوعدا لـلـمرافـعـة  وفي حال عـدم حـضورك سـوف جتري

رافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول. ا
مع التقدير
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مدير تنفيذ الناصرية

رقم االضبارة / ٨٢٣ / ٢٠١٧
التاريخ/ ٨ / ١٥ / ٢٠١٨

ـنـصور بـالـعدد ٦٢٧ فـي   / ٥/ ٢٠١٨ انك مجـهـول محـل االقامـة ولـيس لك مـوطن دائم او مؤقت او ـديـرية من مـركـز شرطـة ا لـقـد حتـقق لهـذه ا
كن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة (٢٧) من قانون التنـفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ الناصرية خالل خمسة مختار 
ديرية باجـراءت التنفيذ عـامالت التنفيذيـة بحضورك وفي حالة عـدم حضورك ستباشـر هذه ا باشرة ا عشـر يوما تبدأ من الـيوم التالي للنـشر 

اجلبري وفق القانون.
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 E-mail: Gc.thiqar@yahoo.com /  اميل قسم العقود احلكومية
نافع االجتماعية من حقل الغراف النفطي ٢٠١٦ ناقصة:رقم (١٥) ضمن ا ا
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محافظة ذي قار 
العقود احلكومية
العدد/ ٨٧١

التاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٨ 

تـعلن محـافظـة ذي قار (العـقود احلـكوميـة) عن منـاقصة مـشروع (دائـرة جوازات الرفـاعي ضمن بـنايـة دائرة البـطاقـة الوطنـية في الـرفاعي) ضمن
نافع االجـتماعية من حقل الـغراف النفطي  ٢٠١٦ واستنـادا لتعليمات تـنفيذ العقـود احلكومية رقم (٢) لسنـة ٢٠١٤ الصادرة من وزارة التخطيط ا
عتمدة من قبل وزارة يكانيكية والكيمياوية ا دنية بقسميهـا االول والثاني ولالعمال الكهربائية وا وتراعي الشروط العامة للمقاوالت الهندسية ا
رقم ١٨٩٧ في تابعة ا ا مذكور اعـاله. واشارة الى ما جاء بكتـاب قسم التخـــطـيط وا التخـطيط في حال تعلق اي فـقرة من فقرات الكـشف الفني 

.٢ / ١١ / ٢٠١٦
ـذكـورة ادنـاه علـى االقل والشـركـات الـعربـيـة واالجـنبـيـة من اصـحاب ـصنـفـ من الـدرجة ا قـاولـ الـعراقـيـ ا فـعـلى الـراغبـ من الـشـركـات وا
شاريع حملـافظة ذي قار لـشراء نسـخة من العطـاء وتسعـيره بالديـنار العـراقي علماً ان سـعر العـطاء الواحد االختصـاص مراجعة قـسم حسابـات ا

ستمسكات التالية:- (وكما مؤشر ازاءه) غير قابلة للرد على ان يتم تقد هوية التصنيف االصلية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
فـعول ووثـائق تأسـيس الشـركة بـالنـسبـة للـشركـات العـراقية ووثـائق تسـجيل ١- هـوية تـصنـيف الشـركات صـادرة من وزارة التـخطـيط  ساريـة ا

الشركات العربية واالجنبية بالعراق بالنسبة لالخيرة.
صـارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية ٢-التامينات االولية تقدم على شـكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من احد ا
دة قـاول او الشركة حصرا و ذكورة ادناه  واليـقبل الصك الغير مـصدق مطلقا عـلى ان يقدم الصك او خطاب الـضمان من قبل ا بالغ ا حصرا بـا
ناقـصة مباشرة بعـد اصدار كتاب االحالة وقبل تـوقيع العقد تقد ـقاول) الذي رست عليه ا نـاقص الفائز (الشركة او ا نفاذ الـعطاء ويجب على ا
صارف الـعراقية في بـغداد او احملافظـات اجلنوبية صك مـصدق او خطاب ضـمان بحسن الـتنفيـذ على ان يكون خطـاب الضمان صـادرة من احد ا

حصرا نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
ناقصة نافذة (اصلية ومصورة)/ قسم الشركات. مانعة للمشاركة با ٣- استشهاد من الهيئة العامة للضرائب يؤيد سالمته الضريبية وعدم ا

ماثلة من جهة رسمية ان وجدت مؤيدة عنية مع ابـراز ما يثبت تنفيذ الشركة لالعمال ا قاولة ا ٤- تقد ما يؤكد قدرة وخبرة الشركة في مجال ا
عنية ورفق جداول تتضمن نوع االعمال وكلف ونسب اجنازها.  من جهات التعاقد ا

قـدمة بالديـنار العراقي حصـرا رقما وكتابـة وان يوقع على جمـيع مستندات الـعطاء وتكـون الكتابة واضـحة وخالية من احلك  ٥- تـكون االسعار ا
قاول مع بيان مدة اجناز العمل والعنوان الكامل لـلشركة ورقم الهاتف والبريد االلكتروني ويلتزم والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بـختم ا

دنية وبطاقة السكن. قاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزما واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال ا ا
٦- الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

قاولة او جزء منها الى مقاول ثانوي. قاول محل اعتبار واليحق له احالة هذه ا ٧- شخصية ا
) واالداري واالليات الـتي تعود تـفرغـ تـفرغ وغـير ا ٨- على الـشركة ان تـقوم بـتقد ( C.V ) يتضـمن اسماء الـكادر الـفني (االختـصاصيـ ا

للشركة معززة بوثائق رسمية. 
ناقصة. قدمي العطاءات جزء من وثائق ا ٩- تعتبر استمارة التعليمات 

١٠- عدم ادراج اي حتفظات او شروط غير مقبولة.
اضـيـة مـعدا من قـبل مـحـاسب قانـوني ويـصـدق من قبل نـقـابة ـالـية  لـلـمتـقـدمـ على ان يـكـون كشـفـا لـلسـنـوات ا ١١- تقـد مـا يؤكـد الـكـفاءة ا

ركز العام. دقق ا احملاسب وا
الية وباالرقام وللستة اشهر السابقة . صرف يب القدرة ا ١٢- تقد كشف حساب من ا

طلوب (جدول تقدم العمل). ١٣- تقد منهاج العمل ا
١٤- تـتحـمل الشـركة التي يـحال بـعهـدتهـا العـمل كافـة الضـرائب والرسـوم التي تـفرض من قـبل الدولـة واجور االعالن اي مـصاريف اخـرها تنص

عليها التعليمات النافذة.
ناقصة. دة تسعون يوما من تاريخ غلق ا ١٥- العطاء نافذ 

وقع. ١٦- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا
(نسخة اصلية + نسخة مصورة). ١٧- ارفاق وصل شراء العطاء عند التقد

ـناقصة ـناقصة وقـبل سبعة ايـام من تاريخ غلق ا ـشارك في ا ستفـيدة تنظـيم مؤتمـر في مقرها لالجـابة على اسـتفسارات ا ١٨- على الدائـرة ا
على االقل.

قـاوالت السـابقـة التي نـفذهـا وسيـتم تقـييم ـقاول او الـشركـة الغـير كـفوءة من خالل جتـربتـها مـعه في ا ١٩- ان هـذه احملافـظة سـوف تسـتبـعد ا
وقـر بكـتابهم ١٤٤٨٨  في ٨ - ١٠ -٢٠١٣ ـصادق عـليهـا من قبل مـجلس احملـافظـة ا ـعيـارية ا ـقدمـة وترجـيحـها بـناءا على ا وحتـليل الـعطاءات ا

ناقصة.  رفق مع جدول كميات (تندر) ا وا
جرد تقد العطاء. قاولة وجزء ال يتجزأ من العقد وملزما للمقاول بكل فقراته  ٢٠- يعد هذا االعالن جزء من مستندات ا

ثال لرب الـعمل بـعقد عـد من قبلـها واعـتدال اسعـاره وكذلك تـنفيـذ العـمل باعتـبارهـا  ـستـفيدة مـسؤولـية الكـشف الفـني ا ٢١- تـتحـمل الدائرة ا
قاولة. ا

صنعة واجملهزة للمشروع مع مراعـاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية اجملهزة ومدى مطابقتها للمواصفات ٢٢- تكون االولوية للمواد االولية ا
طلوبة . ا

ـيل الزاميا والـتبلـيغ عن طريقه يـعتبر يل ويـكون هذا اال تقـدم على الـعطاءات بـتقد ا ـقاول واجملـهزين ا قاولة وا ٢٣- تلتـزم الشركـات ا
رسميا.  

تقدم على العـطاءات  باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل مدة خمسة ايام قاول واجملهزين ا قاولة وا ٢٤- تلتزم الشركات ا
كن استقبالها. من تاريخ فتح العطاءات وبخالفه ال 

ـسـتـمـسكـات اعاله وان اخـر يـوم لـتـقد ٢٥- يـقـدم الـعـطـاء في ثالث ظـروف مخـتـومـة االول لـلـعرض الـفـني واالخـر بـقـائمـة االسـعـار والـثالـث با
وعد يـوم عطلة رسـمية يكون ـصادف ٣٠ / ٥ / ٢٠١٨ لى جلنة فـتح العطاءات وعنـد توافق ا الـعطاءات نهايـة الساعة (١١) ظـهرا من يوم االحد  ا
وعد اليوم الـذي يلي العطلة ويكـون تسليم العطاءات الى قسم الـعقود احلكومية في مـقره الكائن في الناصرية  –االدارة احمللية  –قرب مصرف ا

الرشيد / ذي قار (٥٣٥ مبنى هيئة  االعمار سابقا).
كـان احملددين اعاله عند فتح ) بالوقت وا ثلهم احلضـور في مقر جلنة فـتح العطاءات (مبـنى احملافظة الـقد ٢٦- على مـقدمي العطـاءات او من 

العطاءات.
ستحقات ٢٧- تدفع مستحقات الشركات الواجبة عن طريق مشغل حقل الغراف النفطي (بتروناس) بعد ان تقوم احملافظة بارسال كتاب رسمي با

الية. ا
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