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يعلن ديـوان محافظة نيـنوى عن مناقصـة عامة لتنفـيذ (حفر بئر
اء الداخلية لحقات وربطه بـشبكة ا في قرية سيدوكـة مع كافة ا
ركـز ناحيـة العدنـانية) ضمن تـخصيـصات خطـة تنمـية االقاليم
لعـام ٢٠١٩ حملـافظـة نيـنـوى) وبكـلفـة تـخمـينـية ١٤٣٫٢٥٠٫٠٠٠
دينار (مائة وثالثة واربعون مليون ومئتان وخمسون الف دينار

دة تنفيذ (١٢٠ ) يوم.  عراقي) و
نـاقصة عـلى مقـدمي العـطاءات من الـشركات الـراغبـ بدخـول ا
مراجـعـة قـسم العـقـود في ديـوان احملافـظـة (خالل اوقـات الدوام
الـرسـمي وابتـداءا من تـاريخ نـشر االعالن ولـغـايـة نهـايـة الدوام
الرسـمي لـيـوم ٢٠٢٠/٣/١٧ لـلحـصـول عـلى نسـخـة من الـوثائق
لـقـاء مبـلغ مـقـطـوع قدره ١٥٠٫٠٠٠ ديـنـار فـقط (مائـة وخـمـسون
الف ديـنـار) غـيـر قـابـلـة لـلـرد. تـسـلم الـعـطـاءات من قـبل صـاحب
الـعطـاء او من يـخـوله بـظـرف مـغلق ومـخـتـوم ويـكـتب عـليه رقم
ـنــاقـصــة واسم مــقـدم الــعـطــاء وعـنــوانه ويـودع في صــنـدوق ا
ــوجــود في قــسم الــعــقــود مــرفــقــا مــعه الــوثــائق الــعــطــاءات ا
ـذكورة فـي الـصـفحـة رقـم (٢) عـلمـا ان تـاريخ ـسـتـمـسـكـات ا وا
ـوافق ٢٠٢٠/٣/١٨ السـاعـة الثـانـية عـشر الغـلق يـوم االربعـاء ا
وعد. يـكون مؤتمر ما ظهـرا وسوف ترفض العطاءات بـعد هذا ا
وافق قبل الغلق في السـاعة العاشرة من صـباح يوم اخلميس ا
ذكور في ٢٠٢٠/٣/١٢ لالجـابة على االستفسـارات في العنوان ا

وثيقة العطاء.
مع التقدير
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يـعـلن ديـوان مـحـافـظـة نـيـنـوى عن مـنـاقـصـة عـامـة لـتـنـفـيـذ (مد
خـطـوط نـاقــلـة لـلـقــرى مع ايـصـال الــكـهـربـاء لالبــار في مـاحـيـة
بـعشـيـقة) ضـمن تـخـصيـصـات خطـة تـنمـيـة االقالـيم لـعام ٢٠١٩
حملـافـظـة نـيــنـوى) وبـكـلــفـة تـخـمـيــنـيـة (٢٠٥٫٨٧٠٫٠٠٠ ديـنـار)
ائـة وسـبعـون الف دينـار عراقي مائـتان وخـمـسة مـليـون وثمـا

دة تنفيذ (٩٠ يوم).  و
نـاقصة عـلى مقـدمي العـطاءات من الـشركات الـراغبـ بدخـول ا
مراجـعـة قـسم العـقـود في ديـوان احملافـظـة (خالل اوقـات الدوام
الـرسـمي وابتـداءا من تـاريخ نـشر االعالن ولـغـايـة نهـايـة الدوام
الرسـمي لـيـوم ٢٠٢٠/٣/١٧ لـلحـصـول عـلى نسـخـة من الـوثائق
لــقــاء مــبــلغ مــقــطــــــــــوع قــــــدره ١٥٠٫٠٠٠ ديــنـار فــقـط (مــائـة
وخـمسـون الف دينـار) غيـر قابـلة لـلرد. تـسلم الـعطـاءات من قبل
صاحب العطـاء او من يخوله بظرف مغلق ومختوم ويكتب عليه
ـناقـصـة واسم مقـدم الـعطـاء وعـنوانه ويـودع في صـندوق رقم ا
ــوجــود في قــسم الــعــقــود مــرفــقــا مــعه الــوثــائق الــعــطــاءات ا
ـذكورة فـي الـصـفحـة رقـم (٢) عـلمـا ان تـاريخ ـسـتـمـسـكـات ا وا
ـوافق ٢٠٢٠/٣/١٨ السـاعـة الثـانـية عـشر الغـلق يـوم االربعـاء ا
وعد. يـكون مؤتمر ما ظهـرا وسوف ترفض العطاءات بـعد هذا ا
وافق قبل الغلق في السـاعة العاشرة من صـباح يوم اخلميس ا
ذكور في ٢٠٢٠/٣/١٢ لالجـابة على االستفسـارات في العنوان ا
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