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جمهرية العراق
شبكة االعالم العراقي

ناقصات  قسم العقود وا
العدد: ١٢٢٢٨

التاريخ:٢ / ٩ / ٢٠١٩
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 نشر اعالن صـادر من شبكة االعالم
رقـمة نـاقصـة ا الـعراقي بـخصـوص ا
(٤) لـسـنة ٢٠١٩ واخلـاصـة (بـتـجـهـيز
مـعدات مـونـتاج واجـهزة خـزن ) ونود
ان نب بأن مـوعد الغلق هو اخلميس
ـصـادف  ٢٦ / ٩ / ٢٠١٩بـدال من ١٢ ا

.٩ / ٢٠١٩ /

العدد: ١٩١٩
التاريخ:٢٩/ ٨ / ٢٠١٩
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احلــاقــا بـــاعالنــنـــا الــعــدد ١٨١٤ في ٧ / ٨ /
٢٠١٩ حـصـلـت مـوافـقـة الـســيـد احملـافظ عـلى
ـشروع تـمديـد مـنـاقـصـة رقم  ٢  واخلـاصـة 
ــشـروع انــشــاء شـوارع ـتــبــقـيــة  (االعــمــال ا
قتضيات وارصفة حي اور ومدينة الـصدر) و
صلحة العامة والتاحة اكبر فرصة للشركات ا
لـتـقـد الـعطـاءات تـقـرر تـمـديـد تـاريخ الـغلق
صادف ٥ / ٩ / ٢٠١٩ ليكـون يوم اخلمـيس ا

لذا اقتضى التنويه.

محافظة ذي قار
العقود احلكومية

ناقصة (٢) خطة تنمية االقاليم ٢٠١٢على حساب الشركة اخمللة رقم ا
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار 

العدد: ٤٤٩
التاريخ:٢٦ / ٨ / ٢٠١٩
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رقم ٣٩٣ في ٣١ / ٧ / ٢٠١٩ ولـعدم حـصول راغب تعـلن جلنة احلـاقا باعالنـنا ا
واد الغذائية) البيع وااليجار في مـديرية بلديات ميـسان عن تأجير (محل لـبيع ا
زاد الـعـلـني ـدرجـة اوصـافه ادنـاه الـعـائـد الى مـديـريـة بلـديـة عـلـي الغـربـي بـا ا
عـدل فعلى رقم (٢١) لـسنـة٢٠١٣. ا اسـتنـادا لقـانون بـيع وايجار امـوال الدولـة ا
ـزايدة الـعـلـنيـة مـراجعـة مـديريـة بـلـدية عـلي الـغربي او من يـرغب بـاالشـتراك بـا
سكرتيـر اللجنـة خالل مدة ١٥ يوما تـبدأ من اليوم التـالي من تاريخ نشر االعالن
قدرة لبدل االيجار مستصحبـا معه تأمينات قانـونية ال تقل عن ٢٠% من القيـمة ا
زايـدة في اليوم التـالي من مدة االعالن السـاعة العاشرة لكامل مدته وسـتجرى ا
والنـصف صـباحـا خالل الـدوام الرسـمي ويـكون مـكـان اجراءهـا في مـقـر مديـرية
زاد العلني عطـلة رسمية فيؤجل الى اليوم بلدية علي الغـربي واذا صادف يوم ا
زايدة اجـور النشر الذي يـليه من ايام الـعمل الرسـمي ويتحمل مـن ترسو علـيه ا

واالعالن واجور اللجنة البالغة ٢% واية اجور قانونية اخرى.
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