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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٤٩٨
التاريخ: ٢٩/ ٩ / ٢٠١٩
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رقم ١٨٠٠٩ في ٢٤ / ٩ / بنـاء عـلى مـا جاء بـكـتـاب مديـريـة بـلديـات مـيـسان/ شـعـبـة االمالك ا
٢٠١٩ تعلن جلنة الـبيع وااليجار في مديرية بلديات ميسان عن تأجير (علوة الفواكه واخلضر)
زاد الـعلـني اسـتنادا ـدرجة تـفاصـيلـها في ادنـاه والعـائدة الى مـديريـة بلـدية قـلعـة صالح بـا ا
عـدل فـعلـى من يرغب بـاالشـتراك رقـم (٢١) لسـنـة ٢٠١٣ ا لـقـانون بـيع وايـجـار اموال الـدولـة ا
زايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية على الشرقي او سكرتير اللجنة خالل مدة ٣٠ يوما تبدأ با
من الـيوم الـتـالي من تـاريخ نشـر االعالن مـسـتصـحـبا مـعه صـورة من الـبطـاقـة الـشخـصـية مع
قدرة لبدل االيـجار لكامل مدته وستجرى التأمينات الـقانونية التي ال تقل عن ٢٠% من الـقيمة ا
ـزايـدة في الـيـوم الـتـالـي من مـدة االعالن الـسـاعـة الـعـاشــرة والـنـصف صـبـاحـا خالل الـدوام ا
زاد الـرسـمي ويـكـون مـكـان اجـراءهـا في مـقـر مـديـريـة بـلـديـة عـلى الـشـرقي واذا صـادف يـوم ا
العلـني عطـلة رسمـية فـيؤجل الى الـيوم الذي يـليه من ايـام العمـل الرسمي ويـتحـمل من ترسو

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢% واية اجور قانونية اخرى. عليه ا
التفاصيل
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محافظة ميسان
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع وااليجار

العدد: ٥٠٤
التاريخ: ٢٩ / ٩ / ٢٠١٩

ÊöŽ«

رقم ١٧٥٥٣ في ١٧ / ٩ / بنـاء عـلى مـا جاء بـكـتـاب مديـريـة بـلديـات مـيـسان/ شـعـبـة االمالك ا
٢٠١٩ تـعــلن جلـنـة الــبـيع وااليــجـار في مــديـريــة بـلـديــات مـيــسـان عن تـأجــيـر (ســاحـة وقـوف
زاد العلني درجة تـفاصيلهـا في ادناه والعائدة الى مـديرية بلديـة اجملر الكبيـر با السيارات) ا
ـعـدل فـعـلى من يـرغب ـرقم (٢١) لـسـنـة ٢٠١٣ ا اسـتـنـادا لـقـانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولـة ا
زايدة العـلنية مـراجعة مـديرية بلـدية على الـشرقي او سكرتـير اللـجنة خالل مدة بـاالشتراك بـا
٣٠ يـومـا تبـدأ من الـيـوم الـتـالي من تـاريخ نـشـر االعالن مـسـتصـحـبـا مـعه صـورة من الـبـطـاقة
قدرة لبـدل االيجار لكامل الشخـصية مع التأمـينات القـانونية التي ال تـقل عن ٥٠% من القيمـة ا
ـزايدة في الـيوم الـتـالي من مدة االعالن الـساعـة العـاشـرة والنـصف صبـاحا مدته وسـتـجرى ا
خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها في مقر مديرية بلدية على الشرقي واذا صادف يوم
زاد الـعلـني عطـلة رسـميـة فيـؤجل الى اليـوم الذي يـليه من ايـام العـمل الرسـمي ويتـحمل من ا
زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢% واية اجور قانونية اخرى. ترسو عليه ا

التفاصيل
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تــعــلن الــشـركــة الــعـامــة لــتــسـويق
ـسـتـلـزمـات الـطـبـيـة عن االدويـة وا
ــنــاقــصــة اعالن تــنـــويه بــالــغـــاء ا

(VACC-3-2019-A) والــــــذي 
االعالن عنها على موقعنا .

www.kimadia.iq
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ناقصة  الى: الراغب باالشتراك با
≤∞±π Ø WOK×  √± ∫Â

ؤهلـ وذوي اخلبرة واالخـتصاص عـادن (الشركـة العـامة لصـناعة االسـمدة اجلنـوبية) دعـوة مقـدمي العطـاءات ا ا- يسـر وزارة الصنـاعة وا
لتقـد عطاءاتهم لغرض (جتـهيز وحدة فصل الـزيت). وعلى مقدمي العطـاء الراغب في احلصول عـلى معلومات اضافـية االتصال على هاتف
رقم (٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) (من يوم االحد الى يـوم اخلميس / من الساعـة الثامنة صـباحا الى الساعـة الواحدة بعد الظـهر حسب توقيت الشـركة ا

قدمي العطاءات. مدينة بغداد احمللي) وكما موضحة بالتعليمات 
طلوبة:  ٢- متطلبات التأهيل ا

ـالية االتية (احلسابـات اخلتامية معدل ربح الخر تطلبات ا ـالية: على مقدم العـطاء ان يقدم ادلة موثقـة تثبت قدرته على القيـام با (أ) القدرة ا
ثالث سنوات متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.

اثلة. (ب) اخلبرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثوقا بانه لديه اعمال 
٣- بامكان مقدمي العطـاء شراء وثائق العطاء بعد تقد طلب حتـريري الى العنوان احملدد ورقة بيانات العـطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق

ناقصة مع العطاء التجاري . (غير قابلة للرد) البالغة (١٥٠٠٠٠٠) مائة وخمسون الف دينار فقط ويرفق وصل شراء ا
بلغ التخميني للمناقصة  (١٢١٠٠٦٠٠٠) مائة وواحد وعشرون مليون وستة االف دينار عراقي . ٤- ا

٥- تـقد تأمـينات اوليـة بقيـمة (١٢١١٠٠٠) واحد ملـيون ومئتـان واحدى عشـر الف دينار على شـكل خطاب ضـمان او صك مصدق او سـفتجة
ركزي العراقي. دة (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا نافذة 

٦- تقـد عطاء فـني وعطاء جتـاري ومسمـتسكـات بثالث ظروف مـنفصـلة ومغـلقة وتـكون الظروف مـختومـة بختم الـشركة ومـثبت علـيها اسم
قدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول رسمي. ناقصة واسم الشركة ا ورقم ا

ناقصة اجور نشر االعالن. ٧- يتحمل من ترسو عليه ا
٨- يتم تـسـلـيم الـعطـاءات الى الـعـنـوان التـالي (مـقـر الـشركـة الـعـامة لـصـنـاعـة االسمـدة اجلـنـوبيـة/ قـسم االعالم والـعالقـات الـعامـة / شـعـبة
صادف ٢٩ / ١٠ / ٢٠١٩ وفي حـالة مصـادفة يوم الـغلق عطـلة رسمـية يكـون الغلق في العالقات) لـغاية نـهاية الـدوام الرسمي لـيوم الثالثـاء ا

اليوم الذي يليه.
ثليهم ـتأخرة سوف ترفض وسيتم فتـح العطاءات بحضور مقـدمي العطاءات او  سموح) العطاءات ا ٩- التقدين بـالبريد االلكتروني (غـير ا

الراغب باحلضور في مقر الشركة يوم االربعاء ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٩.
علومات زيـد من التفاصـيل وا شـار اليها انفـا هي (مقر الشـركة العامـة لصناعة االسـمدة اجلنوبيـة البصرة - خـور الزبير) و ١٠- الـعناوين ا

كنكم االطالع على موقع الشركو االلكتروني .
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ÂUF « d¹b*« ØwłU½ rþU  b Uš


