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قاول الى: جميع الشركات وا
م: (مشروع جتهيز ونصب منظم فولتية في مشروع ماء داقوق ومجمع النور مع جتهيز طواقم غطاس)

ـؤهل وذوي اخلـبرة لـتقد عـطاءاتهم لـلعمل ١- يـسر (مديـرية مـاء محافـظة كركـوك) ان تدعوا مـقدمي الـعطاءات ا
مـشـروع جتـهـيـز ونـصب مـنـظم فـولـتـيـة في مـشــروع مـاء داقـوق ومـجـمع الـنـور مع جتـهـيـز طـواقم غـطـاس) بـكـلـفـة

دة (٩٠) يوم ضمن موازنة تنمية االقليم لسنة ٢٠١٩.  (٥٣٢٫٤٣١٫٠٠٠) و
شروع نشرت في الصحف الوطنية (الزمان العراق االخبارية الشرق). ناقصة لهذا ا ٢- ان ا

ؤهـلـ والراغـب فـي احلصـول على مـعـلومـات اضـافيـة مراجـعـة (مديـريـة ماء كـركوك ٣- على مـقـدمي العـطـاءات ا
الشـعبـة القـانونـية وحـدة العـقود) خالل ايـام الدوام الـرسمي مـن السـاعة الـثامـنة صـباحـا الى السـاعة الـثالـثة بـعد

قدمي العطاءات. الظهر وكما موضحة بالتعليمات 
رفقة مع االعالن). طلوبة (كما في القائمة ا ٤- متطلبات التأهيل ا

نـاقصة بـعد تقـد طلب حتريـري الى العنـوان التالي (مـديرية هـتم شـراء وثائق ا ٥- بامـكان مقـدمي العـطاءات ا
ماء كركوك الشعبة القانونية وحدة العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٠٠٫٠٠٠)

وعد احملدد ٦- يـتم تسليم العـطاءات الى العنوان التـالي (مديرية ماء كركـوك الشعبة الـقانونية وحدة الـعقود) في ا
دينة كـركوك العطاءات ـناقصة السـاعة الثانـية عشر ظهـرا حسب التوقـيت احمللي  من تاريخ االعالن الى يوم غلق ا
ثليهم الراغب باحلضور في العنوان تأخرة سـوف ترفض وسيتم فنح العطاءات بحضور مقدمي العـطاءات او  ا
وافق ٢٠١٩/٨/٢٥ التـالي (مديـريـة ماء كـركـوك قاعـة االجتـمـاعات الـطـابق لثـاني) في الـزمان والـتـاريخ يوم االحـد ا
ـدينة كركوك. كل العطاءات يجب ان تـتضمن ضمان للعطاء (صك الساعة الثانية عـشر ظهرا حسب التوقيت احمللي 
بلغ (٥٫٢٣٤٫٣١٠)اذا مصـدق او خطاب ضـمان او سـفتجـة مديريـة ماء كـركوك قاعـة االجتمـاعات الـطابق الثـاني و

وعد في اليوم التالي. وافق يوم الغلق عطلة رسمية فيكون ا
شار اليها انفا هي (العراق/ كـركوك/ مديرية ماء محافظة كركوك/ الـشعبة القانونية/ وحدة العقود) ٧- الـعناوين ا

ناقصة اجور نشر االعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا
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قاول الى: جميع الشركات وا
اء م: م: (انشاء محطة ماء في حي اورطة بقا الشـمالية واجلنوبية وحي كردستان وتبديل جميع اخلطوط لشبكات ا
اء الى منـاطق اخرى) ضـمن موازنة تـنمـية االقالـيم لسـنة  ٢٠١٩ بكـلفة في نـاحيـة التون كـوبري وايصـال خطـوط  ا

دة (١٠٠) يوم  (٨٠٨٫٠٠٠٫٠٠٠) و
ـؤهل وذوي اخلـبرة لـتقد عـطاءاتهم لـلعمل ١- يـسر (مديـرية مـاء محافـظة كركـوك) ان تدعوا مـقدمي الـعطاءات ا
اء في (انشاء محـطة ماء في حي اورطة بقـا الشماليـة واجلنوبية وحـي كردستان وتبـديل جميع اخلطوط لـشبكات ا

اء الى مناطق اخرى).  ناحية التون كوبري وايصال خطوط  ا
شروع نشرت في الصحف الوطنية (الزمان العراق االخبارية الشرق). ناقصة لهذا ا ٢- ان ا

ؤهـلـ والراغـب فـي احلصـول على مـعـلومـات اضـافيـة مراجـعـة (مديـريـة ماء كـركوك ٣- على مـقـدمي العـطـاءات ا
الشـعبـة القـانونـية وحـدة العـقود) خالل ايـام الدوام الـرسمي مـن السـاعة الـثامـنة صـباحـا الى السـاعة الـثالـثة بـعد

قدمي العطاءات. الظهر وكما موضحة بالتعليمات 
رفقة مع االعالن). طلوبة (كما في القائمة ا ٤- متطلبات التأهيل ا

نـاقصة بـعد تقـد طلب حتريـري الى العنـوان التالي (مـديرية هـتم شـراء وثائق ا ٥- بامـكان مقـدمي العـطاءات ا
ماء كركوك الشعبة القانونية وحدة العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٣٥٠٫٠٠٠).

وعد احملدد ٦- يـتم تسليم العـطاءات الى العنوان التـالي (مديرية ماء كركـوك الشعبة الـقانونية وحدة الـعقود) في ا
دينة كـركوك العطاءات ـناقصة السـاعة الثانـية عشر ظهـرا حسب التوقـيت احمللي  من تاريخ االعالن الى يوم غلق ا
ثليهم الراغب باحلضور في العنوان تأخرة سـوف ترفض وسيتم فنح العطاءات بحضور مقدمي العـطاءات او  ا
وافق ٢٠١٩/٨/٢٥ التـالي (مديـرية مـاء كركـوك قاعـة االجتـماعـات الطـابق الثـاني) في الزمـان والتـاريخ يوم االحـد ا
وعد في دينة كـركوك. اذا وافق يوم الغلق عطلة رسـمية فيكون ا الساعة الثـانية عشر ظهرا حسب الـتوقيت احمللي 
الـيوم التـالي كل العـطاءات يـجب ان تتـضمن ضـمان لـلعـطاء (صك مـصدق او خطـاب ضمـان او سفـتجـة مديـرية ماء

بلغ (٨٫٠٨٠٫٠٠٠) ثمانية مالي وثمانون الف دينار. كركوك قاعة االجتماعات الطابق الثاني و
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قاول الى: جميع الشركات وا
يـاه للـقرى عـبادات  –شـمسـية  –جديـدة حي العـسكـري/ تازة) ـعـاجلة ازمـة ا م: (انشـاء مجـمع ماء بـحجم ١٠٠ م ٣ 

دة (١٨٠) يوم ضمن موازنة تنمية االقاليم لسنة ٢٠١٩.  وبكلفة (٦٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠) 
ؤهل وذوي اخلـبرة لتـقد عطاءاتـهم للعمل ١ - يـسر (مديريـة ماء محـافظة كركـوك) ان تدعوا مقـدمي العطـاءات ا

ياه للقرى عبادات  –شمسية  –جديدة حي العسكري/ تازة).  عاجلة ازمة ا (انشاء مجمع ماء بحجم ١٠٠ م ٣ 
شروع نشرت في الصحف الوطنية (الزمان العراق االخبارية الشرق). ناقصة لهذا ا ٢- ان ا

ؤهـلـ والراغـب فـي احلصـول على مـعـلومـات اضـافيـة مراجـعـة (مديـريـة ماء كـركوك ٣- على مـقـدمي العـطـاءات ا
الشـعبـة القـانونـية وحـدة العـقود) خالل ايـام الدوام الـرسمي مـن السـاعة الـثامـنة صـباحـا الى السـاعة الـثالـثة بـعد

قدمي العطاءات. الظهر وكما موضحة بالتعليمات 
رفقة مع االعالن). طلوبة (كما في القائمة ا ٤- متطلبات التأهيل ا

نـاقصة بـعد تقـد طلب حتريـري الى العنـوان التالي (مـديرية هـتم شـراء وثائق ا ٥- بامـكان مقـدمي العـطاءات ا
ماء كركوك الشعبة القانونية وحدة العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٫٠٠٠).

وعد احملدد ٦- يـتم تسليم العـطاءات الى العنوان التـالي (مديرية ماء كركـوك الشعبة الـقانونية وحدة الـعقود) في ا
دينة كـركوك العطاءات ـناقصة السـاعة الثانـية عشر ظهـرا حسب التوقـيت احمللي  من تاريخ االعالن الى يوم غلق ا
ثليهم الراغب باحلضور في العنوان تأخرة سـوف ترفض وسيتم فنح العطاءات بحضور مقدمي العـطاءات او  ا
وافق ٢٠١٩/٨/٢٥ التـالي (مديـرية مـاء كركـوك قاعـة االجتـماعـات الطـابق الثـاني) في الزمـان والتـاريخ يوم االحـد ا
وعد في دينة كـركوك. اذا وافق يوم الغلق عطلة رسـمية فيكون ا الساعة الثـانية عشر ظهرا حسب الـتوقيت احمللي 
الـيوم التـالي كل العـطاءات يـجب ان تتـضمن ضـمان لـلعـطاء (صك مـصدق او خطـاب ضمـان او سفـتجـة مديـرية ماء

بلغ (٦٫٨٦٠٫٠٠٠). كركوك قاعة االجتماعات الطابق الثاني و
شار اليها انفا هي (العراق/ كـركوك/ مديرية ماء محافظة كركوك/ الـشعبة القانونية/ وحدة العقود) ٧- الـعناوين ا

ناقصة اجور نشر االعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا
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نشر في جريـدة الزمان العدد 6413 – 6412 في 2019/7/28 اعالن مناقصـة عامة حيث ورد

في رقم الطلبية TR - 01/2018 / ٢٠٨٤ ت ٢٠١٩/١٧ 
خطأ والصحيح

TR - 01/2018 /2084 ت ٢٠١٩/١٧

لذا اقتضى التنويه


