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تعـلن شركـة الـفاو الـهنـدسيـة العـامة احـدى تشـكيالت وزارة االعـمـار واالسكـان والبـلديـات واالشغـال العـامة عن اعالن
ـواد االستيـرادية (انـابيب الشـبكـة الداخلـية وجـزء من خط السحب ـرقمـــــة (٢٠١٩/٢) اخلـاصة بـتجهـيز ا ناقـصة ا ا
نـاقصة والشـروط اخلاصة بهـا مراجعة رحلـة الثانيـة وللحصـول على مسـتندات ا ـشروع ماء كـركوك/ ا وملحـقاتها) 
مقر الشركة (شعبة الـعقود) الكائن في منطقة التـاجي مقابل معهد النفط العـربي لقاء مبلغ قدره (٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة
ـصـنفـ من الـدرجـة (رابـعة ـقـاولـ ذوي االختـصـاص وا الف ديـنار غـيـر قـابل لـلرد وعـلى الـراغـبـ من الـشركـات وا
فعول- نـسخة اصلية) قاول (سـارية ا تازة/ تقد هـوية تصنيف الشـركات وا ميكانيك/ كـهرباء او غرفة جتـارة/ 
فـوض للمـكتب او الـشركة الـتي تروم شراء الـعطاء مع ـدير ا ـناقصـة وجلب كتـاب تخويل مـوقع من قبل ا عنـد شراء ا
ناقصة ومـوعد غلقها واسم صاحب العطاء مـراعاة ايداع عطاءاتهم داخل ظرف مغلق ومخـتوم يكتب عليه اسم ورقم ا
طلوبة ستمسكات ا كتب) ويحتوي بداخله على ثالث ظروف مـنفصلة ومختومة ويتضمن االول جـميع ا (الـشركة او ا
ويـتـضـمن الـظـرف الـثـاني الـعـرض الـفـني ويـتـضـمن الـظـرف الـثـالث عـلى الـعـرض الـتـجـاري مع صـك مـصـدق (بـقـيـمة
دة (ثالثة اشهر) من بلغ (١٨٫٠٠٠٫٠٠٠) ثمانية عشـر مليون دينار عراقي او خطـاب ضمان نافذ  التأمينات االوليـة) 
ستفيـدة مع تقد احلسابات ـاثلة مؤيدة من اجلـهات ا تـاريخ الغلق ووصل الشراء مع تـقد ما يثبت تـنفيذ اعمال 
اخلـتامية مصادق عليها من قبـل محاسب قانوني الخر سنت ويودع في صنـدوق العطاءات في مقر الشركة الكائن في
طلوبة وعدم الـتاجي علماً انه الشركة غير ملزمة بقـبول اوطأ العطاءات واهمال العطاء غير مسـتوفي للمستمسكات ا
نـاقصـة في حالـة وجود عـذر مشروع ـناقـص ويـتم اعتـماد الـوكالـة اخلاصة بـا قـبول الـوكاالت الـعامـة الصادرة من ا
ـوافق ٢٠١٩/٢١٩ السـاعة الـثانيـة عشـر ظهراً مصـدق اصولـياً وسيـكون اخـر موعـد لتقـد العـطاءات يوم (الـثالثاء) ا
نـاقصة اجور وفي حالـة مصادفة يـوم الغلق عـطلة رسمـية يكـون الغلق في الـيوم الذي يـليه ويتحـمل من ترسو عـليه ا
ـكن االطالع عـلى مـوقع الـشـركـة االلـكتـروني عـلى االنـتـرنت وحـسب مـا مدرج فـي ادناه عـلـمـا ان مـبلغ نـشر االعالن و

ائة مليون دينار عراقي ال غير. الكلفة التخمينية للمناقصة اعاله يكون (١٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار وثما
مع التقدير
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نشـر في جـريدة الـزمـان في الـعددين ٦١٨٦ و٦١٨٧ في ٥ و ٢٠١٨/١١/٦ اعـالنيـ لـتبـديل لـقب لـلمـدعـي (مـهـدي صالح
ادة ٢٤ ثـانيا من قـانون الـبطاقـة الوطـنية رقم (٣) لـسنـة ٢٠١٦ خطأ زبون وهـادي صالح زبـون) حيث ورد (وفق احكـام ا

ادة ٢٢). والصحيح (وفق احكام ا
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زايدة الـعلنية الثـانية التابـعة لشركة مـصافي اجلنوب (شركة تقـرر الغاء ا
نشـور في صحـيفـة الزمان بـالعـدد ٦٢٤٧ في ٢٠١٩/١/١٥ اليجار عامـة) وا
ـفـترض اجـراؤها نـادي اخلـور الريـاضي في خـور الزبـيـر والتـي كان من ا

صادف ٢٠١٩/٢/٤ لذا اقتضى التنويه. ) ا يوم (االثن
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تعلن جـمعيـة الهالل االحـمر العـراقي عن عرض صيـدلية مـجمع الرازي
رقم (٩٨٤/١٥٩ و٤٩٩/١٥٩) عطـيفية الطبي احملـدثة على العـقارين ا
لالسـتـئجـار. فـعلى الـراغـبـ استـئـجار الـصـيـدليـة اعاله مـراجعـة مـقر
ـنـصور مـقـابل نقـابـة االطبـاء/ الـقسم الـهـندسي اجلـمـعيـة الـكائن في ا
خالل مــدة ٣٠ يـومـا مـن تـاريخ الـنــشـر واالعالن في الــصـحف احملــلـيـة

لغرض تقد عروضهم ودراستها من قبل اجلمعية.
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تعلن عمـادة الكلية التقنية الهندسـية/ بغداد الكائنة في الزعفرانية عن
ن اجـراء مزايدة علنـية الستثمـار الكافتيريـا الصيفيـة فعلى الراغب 
ـالـيـة السـتالم تـتـوفـر لـديه الــرغـبـة مـراجـعـة عـمـادة الـكــلـيـة الـوحـدة ا
الـشـروط اخلـاصــة بـذلك مـقــابل مـبـلغ (٢٥٠٠٠) خـمــسـة وعـشـرون الف
زايدة بـعد عشرة ايـام من تاريخ نشر دينـار غير قابـلة للرد وستـجري ا
ــزايــدة اجــور الــنــشــر واالعالن االعالن ويــتــحــمـل من تــرســو عــلــيـه ا

قدمة كاساس للمفاضلة. وستراعى طبيعة اخلدمات ا
WOKJ « bOLŽ Ø5ÝU¹ qOLł qO³½ œÆÂÆ√


