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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٤٥
التاريخ: ٢٢ / ٨ / ٢٠١٩

رقم ٣٣٥ في ١ / ٧ / ٢٠١٩ وبالنظر لعدم حصول راغب بالتأجير تعلن جلنة البيع احلقاقا باعالننا ا
ـزاد العـلني رقـمـة (١/ ١٠٦٥) با وااليجـار في مـديريـة بلـديـات ميـسان عن تـأجيـر (جـزء من القـطعـة ا
ـعـدل فعـلى مـن يرغب ـرقم (٢١) لـسـنـة ٢٠١٣ ا الـعـائـد اسـتـنـادا لـقـانـون بيـع وايجـار امـوال الـدولـة ا
زايدة العـلنية مراجعة مـديرية بلدية السـالم او سكرتير اللجـنة خالل مدة ١٥ يوما تبدأ باالشـتراك با
من الـيوم التـالي من تاريخ نشـر االعالن مسـتصحـبا مـعه تأميـنات قانـونيـة ال تقل عن ٢٠% من القـيمة
زايـدة في اليوم التـالي من مدة االعالن الساعـة العاشرة قـدرة لبدل االيجـار لكامل مدته وسـتجرى ا ا
والـنصـف صبـاحـا خالل الـدوام الـرسـمي ويـكـون مـكـان اجراءهـا في مـقـر مـديـريـة بـلـديـة السالم واذا
زاد العـلني عطـلة رسميـة فيؤجل الى الـيوم الذي يـليه من ايام الـعمل الرسـمي ويتحمل صادف يـوم ا

زايدة اجور النشر واالعالن واية اجور قانونية اخرى. من ترسو عليه ا
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ـعـتمـدة لـدى مديـرية العب ا ـواصفـات ا العب اخلمـاسـية مـطـابقـة  ١- ان تـكون مـواصـفات انـشـاء ا
الشباب والرياضة على ان ال تشعد مواد ثبتة.

ـشيدات الى الـبلدية بـعد انتهـاء فترة التـأجير او في حالـة فسخ العقـد بدون احلاجة ٢-  تؤول كافة ا
الى انذار او اللجوء الى احملاكم.
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العدد: ١٢٠٧٠
التاريخ: ٢٩/ ٨ / ٢٠١٩

ؤهـل وذوي اخلبرة (شركات ومكاتب) ١- يـسر (شبكة االعالم العراقي) دعـوة مقدمي العطاءات ا
لتـقد عـطاءاتهـم للعـمل اخلاص بـتجـهيـز معدات مـونتـاج واجهـزة خزن وبـكلفـة تخـميـنيـة قدرها

(٢١١٫٥٥٠٫٠٠٠) مائتان واحد عشر مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار عراقي ال غير.
ـوازنـة اجلاريـة االحتـادية ـالـيـة ضمن ا ٢- تـتوفـر لـدى (شبـكـة االعالم الـعراقي) الـتـخصـيـصات ا
ونتاج والعرض والتسـجيل والتراخيص اخلاصة وينوي اسـتخدام جزء منها لـتجهيز حاسبـات ا

ركزية على ان تكون مدة التجهيز (١٢٠يوم). بها وكارتات الفيديو ووحدات اخلزن ا
٣- بـامكـان مـقـدمي العـطـاء الـراغبـ في شـراء وثـائق الـعطـاء (بـالـلغـة الـعـربيـة) مـراجـعة (شـبـكة
نصور) وبعد ناقصات الكائن في بغداد/ الصـاحلية/ قرب فندق ا االعالم العراقي قسم العقـود وا
ـستردة الـبالـغة (٢٥٠٫٠٠٠) (ائتـان وخمـسون الف ديـنار عراقي ال دفع قيـمة الـبيع للـوثائق غـير ا
ـعلـومات مـراجعـة العـنوان ـزيد من ا غـير) وبـامـكان مـقدمي الـعطـاء الراغـب في احلـصول عـلى ا

ب في اعاله. ا
٤- تسـلم الـعـطـاءات الى الـعـنوان االتـي (شبـكـة االعالم الـعـراقي/ الـتـشريـفـات الـكـائن في بـغداد/
نـصور) ويكـون تقد الـعطاءات لغـاية (السـاعة الثـانية عـشر بعـد الظهر الصاحلـية/ قرب فـندق ا

تأخرة. وافق ١٢/ ٩ / ٢٠١٩) وسوف ترفض العطاءات ا من يوم اخلميس ا
ثـليـهم الـراغبـ بـاحلضـور في نفس ٥- وسيـتم فـتح العـطـاءات بحـضور مـقـدمي العـطـاءات او 
الزمـان والتاريخ اعاله. ويـجب ان تتضـمن العطـائات ضمـان للعـطاء (التـأمينـات االولية) والـبالغة
ـبـلغ (١%) من مـبـلغ الـكـلـفـة الـتـخـمـيـنـيـة عـلـى شـكل (خـطـاب ضـمـان مـصـرفي او صك مـصـدق) و
(٢٫١١٥٫٢٠٠) ملـيونان ومائـة وخمسـة عشر الف وخمـسمائـة دينار عراقي ال غـير) وسيـتم اعتماد

ناقصة. الوثائق القياسية اخلاصة بتجهيز السلع في جميع مراحل ا
طلوبة ضمن الوثائق القياسية اخلاصة ـعايير ا ٦- سيتم استبعاد اي عطاء غير مستوفي الحد ا

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد شروع  با
ـقـدمي الـعـطاءات ـقـدمي الـعـطاء اضـافـة او حـذف او تـعـديل عـلى كل من (تـعـلـيـمـات  ـكن  ٧- ال 
ـطـلـوبـة يـتم مـلـئـهـا من قـبل الـشـركة هـي (الـقسـم الثـالث/ الـشـروط الـعـامـة للـعـقـد) امـا االقـسـام ا

استمارة تقد
٨- الـعـطاء واسـتـمارة مـعـلـومات الـتـأهيل الـقـسم اخلامـس/ جدول الـفـعالـيـات) اضافـة الى تـقد

طلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء ١٢-١. الوثائق ا
ناقصة اجور النشر واالعالن. ٩- يتحمل من ترسو عليه ا

ـوقع ـنـاقـصـات هـو  (contract@lmn.iq) وان ا ١٠- وان الـبـريـد االلـكـتـرونـي لـقـسم الـعـقـود وا
. (www,imn.iq) االلكتروني لشبكة االعالم العراقي هو

مع فائق التقدير واالحترام
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