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زايدة الـعلنية لـتأجير كافـتريا رئاسة تعـلن رئاسة جامعـة كركوك عن تمديـد اجراء ا
صادف 12/5/ 2018 الـساعة الثـانية عـشر ظهرا جامعـة كركوك الى يوم االربـعاء ا
في رئـاسة اجلامـعة وفقـا لقـانون بيع وايـجار امـوال الدولة رقم  (21 لـسنة 2013) 
زايـدة مراجـعة شـعبة الـعقـود احلكـوميـة في رئاسة فـعلى الـراغبـ باالشتـراك في ا
خـمـسـة ـبـلغ قـدره ( 25000)  اجلــامـعـة السـتالم نــسـخـة من الــشـروط لـقـاء وصـل 
الـيـة في رئـاسة وعـشـرون الف ديـنار فـقط غـيـر قـابل للـرد يـتم دفـعهـا في الـشـؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. اجلامعة ويتحمل من ترسو عليه ا
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تعلن رئاسة جامعة كركوك عن اجراء مزايدة علنية لتأجير (كافتريا العائدة
صادف 12/11/ 2018الساعة الثانية عشر لكلية التمريض) يوم الثالثاء ا
ظهرا في رئـاسة اجلامعـة فعلى الـراغب باالشـتراك مراجـعة شعبـة العقود
بلغ احلكومـية في رئاسة اجلامـعة الستالم نسخة من الـشروط لقاء وصل 
قدره ( 25000) خمسة وعشرون الف دينار فقط غير قابل للرد يتم دفعه في

زايدة اجور النشر واالعالن. الكلية ويتحمل من ترسو عليه ا

—U−¹ô«Ë lO³ « WM'
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ناقصة التالية: تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن اعادة إعالن ا

نـاقصة احلضور الى مقر الشركة الكائن في منطـقة الشعبية / محافظة البصرة فعلى الراغب باالشتراك با
بـلغ غـير قـابل للـرد علـماً بـأن تاريخ الـغلق ؤشـر ازائهـا وا بـلغ ا نـاقـصة وحـسب ا للـحصـول على شـروط ا
الساعة الـثانية عشـر ظهر ليوم 24/كانون االول/ 2018وفي حـالة مصادفة يـوم الغلق عطـلة رسميـة يستمر
درجة ـناقـصة وفـقاً لـلشـروط ا االعالن الى مابـعد الـعطـلة ويـعتـبر الـيوم الـذي يلي الـعطـلة آخـر يوم لـغلق ا

ادناه : 
1- تـقد كـافة مـسـتمـسـكات الـشركـة ( شـهادة تـأسيس  –عقـد تـأسيس الـشركـة مع مـحضـر االجتـماع االول
ـالية لـلشـركة ) مصـادقة من قـبل اجلهات اخملـتصـة ذات العالقة وفي ماثـلة والـكفاءة ا التأسـيس واالعمـال ا

ذكورة سوف يهمل العرض وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك .  ستمسكات ا حالة عدم توفر أي من ا
ـقاولة بـقانون الـتقاعد تـعاقدة مع الـشركات ا 2- شمول الـعمال الـعراقي الـعاملـ لدى الشـركات األمنـية ا

ترتبة عن عدم التطبيق .  والضمان االجتماعي والزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية ا
3- حتـديـد مدة نـفـاذيـة الـعطـاء بـفـتـرة التقل عن ( 120) يـومـاً من تاريخ الـغـلق عـلى ان يـكـون مبـلغ الـعـطاء

بلغ االجمالي للعطاء رقماً وكتابة .  قدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي وا التجاري ا
4- تقـد تأمينـات اولية ( صك مـصدق او خطاب ضـمان او سفـتجة ) وألمر شـركتنـا ويتضمن االشـارة فيها
نـاقصـة على ان التـقل مدة نفـاذيته عن ( 28 )يومـاً من تاريخ انـتهـاء نفـاذ العـطاء عن طريق الى رقم واسم ا
ـبـلغ قدره (9,500)$ تـسعـة االف وخـمسـمـائة دوالر ـركـزي العـراقي و مـصرف عـراقي مـعـتمـد لـدى البـنك ا

امريكي فقط . 
5- مبلغ التخم للمناقصة كما مؤشر إزائها اعاله . 

ــــكـــنــــكـم زيــــارة مـــوقـع الــــشــــركـــة :- 6- لالطالع عــــلـى تــــفـــاصــــيـل الــــطـــلــــبــــيــــة والــــشــــروط االخــــرى 
WWW.SRC.GOV.IQ 

contracts@src.gov.iq  -: كنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي 7- لالستفسار عن اي معلومات 
8- يكـون مكان ايداع العطاءات لدى جلنة استالم وفتح العطـاءات اخلارجية في مقر الشركة وبظروف مغلقة

ومختومة .
طلوبة  9- متطلبات التأهيل ا

الية اآلتية :  تطلبات ا الية : على مقدم العطاء ان يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام با أ) القدرة ا
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنت متتالية مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد .

2- معدل ايـراد سنوي يعادل ( 237,500)$ مئتان وسبعـة وثالثون الف وخمسمائـة دوالر امريكي للسنوات
اخلمس السابقة

3- سيولة نقدية تعادل (237,500)$ مئتان وسبعة وثالثون الف وخمسمائة دوالر امريكي. 
(ب) اخلبرة والقدرة الفنية :

ـدرجة ادنـاه (قـائمـة باالعـمال ان يـقـدم دليالً مـوثقـاً يـوضح امكـانيـته عـلى تلـبيـة مـتطـلبـات اخلبـرة الـفنـية ا
شروع) ماثلة التي قام بها مشابه لهذا ا ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. 10- يجب التزام مقدمي العطاءات 
ناقصة اجور النشر واالعالن. 11- يتحمل من ترسو عليه ا
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ـنطـقـة اجلنـوبيـة احدى تـعلـن الشـركة الـعامـة النـتاج الـطاقـة الكـهـربائـية في ا
ـنــاقـصـة كـمــا في اجلـدول ادنـاه وذلك تـشـكــيالت وزارة الـكـهــربـاء عن اعالن ا
ديرية كن احلصول عليها من مقر ا واصفات الفـنية التي  حسب الشروط وا
الـعامة/ قسم الشؤون الـتجارية الكائن في مـحافظة البصـرة/ تقاطع الطويسة
ـسجـلـ بـصورة رسـمـية ـكاتب االخـتـصـاصيـة ا فـعلى أصـحـاب الشـركـات وا
شـاركة تقـد عطائـهم حسب الوثـائق القيـاسية ويـوضع العطاء والراغـب با
ـناقـصـة وعنـوانـها واسم الـشـركة في ظـرف واحد مـخـتوم ومـؤشـر علـيه رقم ا
والعنوان الكامل مع ذكر البـريد االلكتروني على ان تكتب محتويات كل االغلفة
وان يكـون الـعطـاء مطـبـوع وليس كـتابـة يـد. ويكـون شامال الـتـأميـنات األولـية
بلغ عـلى شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد 
قدره ( 17,208,000,000) فقط سبعة عشر مليون ومائتان وثمانية الف دينار
عـراقي عـلى ان تـسـتـكمل الى  (%5) عـنـد اإلحـالـة وقبـل توقـيع الـعـقـد وسوف
ستوفي لـلشروط ولن يتم استالم أي عطاء بعد تاريخ غلق يـهمل العطاء غير ا
ناقصة أجور نشر ثبت في اجلدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه ا ناقصة ا ا

ديرية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. اإلعالن علما بان ا
ــوقع االلــكــتـرونـي لـوزارة الــكــهــربـاء ــكـنــكم زيــارة ا ــعــرفـة الــتــفــاصــيل  و
 www.moelc.gov.iqولالجـابـة عـلى االسـتـفـسـارات مراسـلـتـنـا عـلى الـبـريد

12trad.dept.mgr@moelc.gov.iq   :االلكتروني
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