
www.azzaman.com

 U½öŽ« 10Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6243 Thursday 10/1/2019
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6243  اخلميس 3 من جمادى االولى   1440 هـ 10 من كانون الثاني (يناير) 2019م

محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
جلنة البيع وااليجار

العدد: ١
التاريخ: ٣/ ١/  ٢٠١٩م
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بناء على ما جاء بكتاب مديرية بلديات ميسان شعبة االمالك ذي العدد٢٤١٢٣ في ٢٤ / ١٢ ٢٠١٨/
درجـة اوصافها ادنـاه والعائدة الى تعلن جلـنة البيع وااليـجار في مديريـة بلدية مـيسان عن تأجـير (٧) (كشك) ا
رقم زايدة الـعلنية اسـتنادا لقـانون بيع وايجـار اموااللدولة ا دة ثالث سنـوات با مديرية بـلدية علي الـشرقي  و
زايدة العـلنية مراجعـة مديرية بلدية عـلي الشرقي او سكرتير (٢١) لسنة ٢٠١٣. فعلى من يـرغب باالشتراك في ا
اللجنة  وخالل مـدة ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لـنشر االعالن مستصحبا مـعه تأمينات قانونية ال تقل عن
زايدة في الساعة العاشرة والنصف صباحا خالل قدرة لبدل االيجار الكامل مدته وستجـري ا ٢٠%  من القـيمة ا
الـدوام الـرسـمي من الـيـوم التـالي مـن مدة االعالن  ويـكـون مـكـان اجـراءهـا  في مـقـر مديـريـة بـلـديـةعـلي الـشرقي
زايـدة اجور النشـر واالعالن واجور اللجـنة البالـغة ٢%واية اجور قـانونية اخرى واذا ويـتحمل من ترسـو عليه ا

زاد العلني عطلة رسمية فيؤجل اليوم الذي يله من ايام العمل الرسمي صادف يوم ا
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يسر الشركـة العامة لالتصـاالت احدى تشكيالت وزارة االتصـاالت ان تدعو الشركات
اخملـتــصـة الـراغـبـة بـاالشــتـراك في مـشـروع (انـشـاء مــجـمع سـكـني مــتـكـامل بـنـظـام
ـعـلـزومـاتـية) ـوظـفي وزارة االتـصاالت  –الـشركـة الـعـامـة لالتـصاالت وا التـقـسـيط 
ـكن احلـصول عـلى ـاثـلـة في هـذا اجملـال لـتـقـد عـطـاءاتـهم و والـتي لـهـا اعـمال 
شروع عن طريق ارسـال مخولكم مع كتاب واصفات الفـنية وشروط التقـد على ا ا
الـتخـويل الرسمـي الى مقر الـشركـة الكائن في (بـغداد - شـارع ابو نؤاس قـرب فندق
ديـر العام  –الـطابق العـاشر) ولقـاء مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠٠)  خـمسة بغداد  –مـكتب ا
مالي دينار عراقي فقط غير قابل للرد وسيكون أخر موعد لتقد العطاءات الساعة
صادف ١٩ / ٢ / ٢٠١٩  وتودع الـعطاءات احلـادية عشـر صبـاحا من يـوم الثالثـاء ا
في صنـدوق الـعـطاءات اخلـاص بـشركـة االتـصـاالت داخل ظرف مـغـلق مـكتـوب عـليه
وقـع االلكتروني في اسم الشـركة والرقم اخلـاص بالشـركة والعـنوان الكـامل وبيان ا
ــســؤول عن مــتــابــعـة وثــائق عــطـاءاتــهـم والـبــريــد االلــكــتــروني واسم الــشــخص ا
قدمة وتختم بـختمها على االستـفسارات التي تخص العـطاء على ان توقع الشركـة ا
رفـقة بالعطاءات علما ان الفـتح سيكون علنا بحضور الحق ا كافة اوراق العطاء وا
شاركة. وحتديد نـفاذية العطاء بـ (١٢٠) يـوماً من تاريخ الغلق قابل كافة الشركـات ا
للـتـمديـد عـلى ان تذكـر بـصورة حتـريـرية وبـشـكل واضح وصـريح من قبل الـشـركات
تقدمة وتوضع العطاءات في صـندوق العطاءات في مقر الشركة العامة لالتصاالت ا
كتمل لـلمواصفـات الفنية –االستعالمات  – الطـابق االرضي وسيهمل الـعطاء غيـر ا
عـلـومـات االتصـال عـلى ارقـام الـهواتف ـزيد مـن ا ـطلـوبـة و والـشـروط الـقانـونـيـة ا
ــوقع (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢)   (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او الــبــريــد االلــكـــتــروني او مــراجــعــة ا

درج ادناه .. مع التقدير.  االلكتروني ا
Legal_itpe@hotmail.com E-mail:legal_itpe@yahoo.com

www.itpe.gov.iq      www.moc-gov.iq
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رقمة (١/حلة/ ٢٠١٩) ناقصة ا ناقصة: اعالن ا رقم ا
الكلفة التخمينية: (١٢٦٠٠٠) مائة وستة وعشرون الف دوالر

تاريخ الغلق:٥ / ٢ / ٢٠١٩
تـعلـن الشـركة الـعامـة لـصنـاعات الـنسـيج واجلـلود/ مـصنع الـنـسيـجيـة/ حـلة احـدى تشـكيالت
ـتـضمـنة ـناقـصـة برقم  (١/حـلة٢٠١٩/)  وا عـادن عن حاجـتـها الى اعالن ا وزارة الـصنـاعـة وا
واد ا يـضمن امكانية تشغيل ا  (reeyeled)  عادة تأم ماكـنة تدوير مخلفـات البوليمرات ا
صنوعة من   (PET)وحتويلها الى مادة اولية النتاج االلياف الى عادة من القناني الفارغة ا ا

وازنة التشغيلية. صنع النسيجية وضمن ا مشروع الكاربت التابع 
هتـم شراء وثـائق العـطاء بعـد تقد طـلب حتريري الى الـعنوان ١- بامكـان مقـدمي العطـاء ا
قدمي العطاء وبـعد دفع قيمة البيع للـوثائق البالغة (١٠٠٠٠٠) مائة الف احملدد في التعلـيمات 
صنع بينـة ادناه واحلضور الى مقر ا واقع االلـكترونية ا دينار عراقي غيـر قابلة للرد وزيادة ا
ـبـلغ مـقطـوع مـقدراه الـكـائن في احلـلة  –شـارع نادر مـسـتـصحـبـ معـهم الـتـأميـنـات االولـية 
ـائة الف ديـنـار عـلى شكل (١٥٠٠$) الف وخـمسـمـائة دوالر او (١٨٠٠٠٠٠) واحـد مـلـيون وثـمـا
صك مـصدق او خـطاب ضمـان صادر من مصـرف عراقي معـتمـد المر (الشـركة العـامة لصـناعات
الـنسـيج واجلـلود  –مصـنع الـنـسيـجـيـة/ حلـة) عـلـما ان اخـر مـوعـد لـتقـد طـلب شـراء وثائق

العطاء هو الساعة الثانية عشر ليوم ٥ / ٢ / ٢٠١٩. 
ـؤهـلـ والـراغـبـ في احلـصـول عـلـى مـعـلـومـات اضـافـيـة االتـصال ٢- عـلى مـقـدمي الـعـطـاء ا
(مصـنع النـسيـجيـة/ حلة  –القـسم التـجاري) من يـوم االحد الى اخلـميس خالل سـاعات الدوام

قدمي العطاءات. الرسمي وكما موضحة بالتعليمات 
عـلنة وفق متطلبات التأهيل والتقييم الواردة في ناقصة ا وجب ا ٣- تقبل عروض الشركات 

ورقة بيانات العطاء.
٤- وبامـكان الـشـركات االجـنبـية تـقد خـطـاب ضمـان مصـرفي غيـر مـشروط مـغطى مـاليـا ح
صرف عتـمدة او التي لديـها فروع في العراق او مـفاحتة ا صارف االجنـبية ا الطلب مـن احد ا
ـعتمدة صارف الـعراقية ا االجنـبي الصدار خطـاب ضمان مقـابل التأميـنات االوليـة الى احدى ا
دة (٢٨) يوما من تاريخ ركزي العراقي وارفاق نسخة من االشعار ويكون نافذا  من قبل البنك ا

انتهاء مدة نفاذية العطاء.
طلوبة وكذلك الشروط العامة للمناقصة على:- ادة ا كن االطالع على مواصفات ا

موقع الشركة العامة لصناعات النسيج واجللود االلكتروني
www.scli.industry.gov.iq))

وعلى موقع مصنع النسيجية/ حلة االلكتروني 
www.hndtextile.lndustry.gov.iq
E-mail: nassegcompany@gmail.com

و
او موقع الوزارة االلكتروني www.industry.gov.iq

كتب االعالمي –او موقع وزارة اخلارجية  ا press@mofa.gov.iq
...مع التقدير
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