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ـنـاقـصـة اخلـاصـة بـتـنـظـيف تـعـلن دائـرة صـحـة بـغـداد الـرصـافـة/ مـسـتـشـفى الـشـهـيـد الـصـدر الـعـام عن ا
ـناقصة ـوازنة اجلاريـة لسنة (٢٠١٩). فـعلى الراغبـ باالشتراك في ا ستـشفى ومن ضمن تخـصيصات ا ا
وجودة واصفات ا سجلة رسمـيا داخل العراق تقد عطاءاتـهم وفق الشروط وا من الشركات اخملـتصة وا
ـسـتــشـفى مـقـابـل مـبـلغ قـدره ـكن احلــصـول عـلـيه مـن خالل وحـدة احلـسـابــات في ا في (الـتـنــدر) والـذي 
(٥٠٫٠٠٠) فـقط خمـسـون الف دينـار غـير قـابلـة لـلرد. عـلى ان يـقدم الـعـرض داخل ظرف مـغلـق ومخـتوم مع
تثبيت العنوان الكامل عـلى العطاء وتودع في صندوق العطاءات في مسـتشفانا علما انه موعد تاريخ غلق
صادف ٧ / ٧ / ٢٠١٩ على ان ترفق مع العطاءات الشروط نـاقصة هو نهاية الدوام الرسمي ليـوم االحد ا ا

ستمسكات التالية: والوثائق وا
كتب نافذة لعام ٢٠١٩ (اختصاص تنظيف). ١- هوية تصنيف الشركة او ا

٢- كافة اوليات تأسيس الشركة.
طلوبة بنسبة (١%) من قيمة العطاء وتكون على شكل صك مصدق. ٣- التأمينات القانونية ا

انعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام ٢٠١٩. ٤- كتاب عدم 
ناقصة. ٥- وصل شراء التندر اخلاص با

ستفيدة. ماثلة مؤيدة من اجلهات ا ٦- قائمة باالعمال ا
الية من خالل تقد احلسابات اخلتماية للسنوات الثالث االخيرة. ٧- تقرير الكفاءة ا

٨- جلب قرار شمول الشركة بالضمان االجتماعي صادر من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال.
٩- تـدوين اسـعار فـقرات جـدول كـميـات العـطاء ومـبـلغه االجـمالي رقـمـا وكتـابة في جـدول تـفصـيلي واضح

كون منها العطاء. مطبوع مع تثبيت عدد االوراق ا
ركزي. عتمدة من قبل البنك ا صارف ا ١٠- تقد كشف حساب مصرفي باسم الشركة من احد ا

كتب مع رقم الهاتف. ١١- عنوان ثابت للشركة او ا
سؤول عن وقع االلـكتروني لـلشركة في وثـائق العطاء والـبريد االلكـتروني واسم وعنوان الـشخص ا ١٢- ا

متابعة االستفسارات التي تخص العطاء.
الية لعام ٢٠١٩. ١٣- تكون مدة العقد لغاية نهاية السنة ا

ناقصة بصورة مباشرة او غير مباشرة. نتسبي الدولة او القطاع العام االشتراك في ا ١٤- ال يجوز 
رقم (٢) لسنة ٢٠١٤. ١٥- يتم احتساب الغرامات التأخيرية وفق تعليمات تنفيذ العقود احلكومية ا

ؤسسة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ١٦- ا
ناقصة أجور نشر واالعالن. ١٧- يتحمل من ترسو عليه ا

١٨- تكون مدة نفاذ العطاء (٩٠) تسعون يوم.
ناقصة خاضعة للوثائق القياسية. ١٩- تكون ا
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 نـشـر اعالن في جـريــــــــدتـنـا بـالـعدد 6365-6364
في 6/2/ 2019 اخلــاص بـالــتــبـــــــــلــيغ الــصـادر في
دائـرة الـكـاتـب الـعـدل في الـزبــــــــــــيـر حـيث ورد اسم
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كـــاتـب الـــعــــــــــدل حــــســــــــــــــ خـــلـــــــــــــيل واالسم
الــصــحــيح هــو لــيـث حــســ جــــــاسم لــذى اقــتــضى

التنويه.

تـعلن رئـاسـة جـامـعة كـركـوك عن إجـراء مـزايدة
علنية لـتأجير مـكتب االستنسـاخ في كلية الطب
صـــــــــادف ٢٥ / ٧ البيـطري يوم اخلـــــميس ا
/ ٢٠١٩ الــسـاعــة احلــاديــة عــشــر صــبـاحــا في
رئاسـة اجلامعـة فعـلى الراغـب بـاالشتراك في
ـزايـدة مـراجعـة شـعـبة الـعـقود احلـكـومـية في ا
رئـاسـة اجلــامـعـة السـتالم نــسـخـة من الـشـروط
ــــبـــلغ قــــدره (٢٥٠٠٠) خـــمـــســـة لــــقـــاء وصل 
وعـشـرون الف ديــنـار فـقط غــيـر قـابل لــلـرد يـتم
ـالــيــة في الــكـلــيـة دفــعــهـا فـي قـسم الــشــؤون ا
ـزايـدة اجور الـنـشر ويـتـحمـل من ترسـو عـليه ا

واالعالن.
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تـعلن رئـاسـة جـامـعة كـركـوك عن إجـراء مـزايدة
عــلـنـيــة لـتـأجـيــر مـكـتب االســتـنـســاخ في كـلـيـة
ــصــادف ١٧ / ٧ / الــهــنــدســـة يــوم االربــعــاء ا
٢٠١٩ الثـانيـة عـشر ظـهراً فـي رئاسـة اجلامـعة,
ـزايدة مـراجعة فعـلى الـراغبـ باالشتـراك في ا
شـعـبـة العـقـود احلـكـومـية في رئـاسـة اجلـامـعة
ـبـلغ السـتالم نـسـخـة من الـشـروط لـقـاء وصل 
قـدره (٢٥٠٠٠) خمسـة وعشرون الف ديـنار فقط
غـيـر قـابل لـلـرد يـتم دفـعـهـا فـي كـلـيـة الـهـنـدسة
ـزايـدة اجور الـنـشر ويـتـحمـل من ترسـو عـليه ا

واالعالن.
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