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ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
Tender announcement

Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the Badra
Contract Area, announces

ﺘﻗﻭﻡ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Tender # 920
DRILLING AND COMPLETION SERVICES FOR 10 PRODUCTION WELLS
IN BADRA OILFIELD, REPUBLIC OF IRAQ

ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 920

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺣﻔﺭ ﻭﺍﻻﻛﻣﺎﻝ ﻟﻌﺷﺭﺓ ﺁﺑﺎﺭ ﺍﻧﺗﺎﺟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having capacity for implementation of works similar by
nature to the subject of the Tender and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their
country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification
criteria:
;Bidder must provide Bid Bond in the amount of 11,000,000 (eleven million) USD
;Readiness to provide Contract Performance Bond in the amount of 10% of the Contract Price
Availability of licenses for equipment and/or other permissive documents for the performance of the
;works
;Readiness to accept the key conditions of the draft contract issued to participants
;Readiness to mobilize 3 drilling rigs with min capacity of 2000 HP
;Availability of HSE competent staff
;Availability of Safety Standards (HSE Procedures) consistent with the requirements
;Bidder is financially stable and capable to finance the Project
;Technical capability to perform the scope as set out in the technical requirements sent to participants
Availability of Security Plan meeting the requirements.

19

-

Bids must conform to the requirements as set forth in the Tender Documentation. The Operator reserves the right
to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of
contract, without incurring any liability towards any Bidder or Bidders, or any obligations to inform any bidder or
bidders of the grounds for such actions.
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation
after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and
containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his email address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement
Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com, and received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on
August 17, 2017. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late
arrival after submission of a written application as noted above.
Deadline for bids submission for above mentioned tender is September 28, 2017, 5 PM (UTC/GMT+3:00).

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟ ﻠﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻭﺁﻻﺕ
ﺍﻟﺑﻧﺎء )ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻓﻊ ،ﻭﺁﻟﻳﺎﺕ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﻁﺭﻕ ،ﻭﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﻝ ،ﻭﺷﺎﺣﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺭﻳﻎ ،ﻭﺷﺎﺣﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ( ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
-

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻳﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﻭﻗﺩﺭﻫﺎ ) $ 11000،000ﺍﺣﺩ ﻋﺷﺭ ﻣﻠﻳﻭﻧﺎ( ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛
ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ )ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺳﻥ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫ( ﻗﺩﺭﻫﺎ  %10ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﻥ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻌﻘﺩ؛
ﺗﻭﻓﺭ ﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻟﻠﻣﻌﺩﺍﺕ ﻭ  /ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺭﺧﺻﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ؛
ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻘﺑﻭﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻻﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ.
ﺍﻻﺳﺗﻌﺩﺍﺩ ﻟﻧﻘﻝ  3ﺍﺑﺎﺭ ﺣﻔﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺣﺻﺎﻧﻳﺔ  2000ﻛﺎﻟﺣﺩ ﺍﻻﺩﻧﻰ؛
ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ.
ﺗﻭﻓﺭ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ )ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ( ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﺎﺑﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺩﻡ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺳﺗﻘﺭﺍ ﻣﺎﻟﻳﺎ ﻭﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﺳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻳﻥ؛
ﺗﻭﻓﺭ ﺧﻁﺔ ﺍﻷﻣﻥ.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ  .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ،ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ
ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ
ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.
ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ  ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ  ،ﺍﻻﺳﻡ
ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ  -ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ
ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ  tenders-services@gazpromneft-badra.comﻭﺍﻟﺗﻲ ﺘﺳﺘﻟﻢ ﻔﻲ ﻤﻮﻋﺪ ﺍﻘﺼﺎﻩ ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎءﺍ
)ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ  (3:00+ﻓﻲ  17ﺁﺏ ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ.
ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ  28ﺍﻳﻠﻭﻝ  ،2017ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ .(3:00+

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف مدينة الصدر1/
اعالن بيع العقار
التسلسل او رقم القطعة 9271/4 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  4 :الوزيرية
الجنس :دار
النوع  :ملك صرف
رقم الباب12/4/5 :
املساحة  144:م2
املشتمالت :دار يحتوي على غرفتني وهول ومطبخ وصحيات يف
الطابق االرضي وغرفتني يف الطابق العلوي البناء من الطابوق
والسقف عكادة يقع على شارع تجاري حديث.
الشاغل :الراهن
مقدار املبيع :على حصة كاسب حميد غافل
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الصدر 1/باملزايدة العلنية العقار
املوصوف اعاله العائد للراهن (كاسب حميد غافل) لقاء طلب الدائن
املرتهن شركة توزيع املنتجات النفطية البالغ ()78،075،000
مليون فعلى الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل
( )30يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا االعالن
مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية ال تقل
عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ()90،000،000
تسعون مليون ديناراً وان املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهراً
من اليوم االخري.
مديرية دائرة التسجيل العقاري يف م  /الصدر1/
ازهار عبد الحسني كاطع

فقدان هوية
فقدت مني الهوية والصادرة من وزارة النفط
الدائرة االدارية وبأسم (مصطفى صالح كمر) على
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
مع التقدير.

الشركة العامة لتجارة الحبوب
القسم القانوني Lawdep@grainp.iq /
العدد 2017/39 :
قسم االستريادImport1@grainp.iq /
رقم التبويب324 :
قسم التسويقmarket@grainp.iq /
قسم الحاسبةcomputer@grainp.iq /
اعالن للمرة االوىل
م  /مناقصة تجهيز جوادر تغطية قياس  25*14وبعدد  1000الف جادر
يسر وزارة التجارة  /الشركة العامة لتجارة الحبوب بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي
الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاتهم لتجهيز جوادر تغطية قياس  25*14وبعدد 1000
الف جادر وبكلفة تقديرية ( )1000.000.000دينار مليار دينار عراقي وحسب املواصفات
الفنية يف شروط املناقصة على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول على معلومات
اضافية االتصال بالشركة العامة لتجارة الحبوب  /قسم املخازن  /مقر الشركة  /الطابق الرابع
خالل ايام الدوام الرسمي من يوم االحد واىل يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى
الساعة الثانية من بعد الظهر او مراجعة القسم القانوني يف مقر الشركة  /شعبة العقود وكما
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة  :ان يكون املتقدم من ذوي الخربة واالختصاص يف تجهيز الجوادر
ومواد التعبئة والتغليف.
 -2لديه اعمال مماثلة ومنجزة (تجهيز جوادر ومواد تعبئة وتغليف) مؤيدة من جهات التعاقد
على ان يكون مستوى تنفيذ االعمال ترتاوح بنسبة من ( )%80 - %60من الكلفة التخمينية.
 -3بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان
املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )7500000سبعمائة
وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد علما ان مكان بيع وثائق العطاء سيكون يف مقر الشركة
الكائن يف باب املعظم  /قرب كراج باب املعظم  /بناية مقر الشركة العامة لتجارة الحبوب القسم
القانوني  /شعبة العقود مستصحبني معهم هوية تسجيل الشركات او غرفة تجارة بغداد.
 -4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي مقر الشركة العامة لتجارة الحبوب الكائن يف باب
املعظم  /قرب الكراج  /بناية مقر الشركة  /الطابق االول قاعة اجتماعات السيد املدير العام
 /صندوق العطاءات يف ظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم املناقصة ورقمها واسم املتقدم
وعنوانه ورقمه مشفوعا بتامينات اولية بموجب صك مصدق او خطاب ضمان صادر من احد
املصارف العراقية املعتمدة عن دخول مناقصة المر الشركة باسم املناقص حصراً مذكوراً فيها
رقم املناقصة بنسبة  %3من الكلفة التخمينية من الكلفة التخمينية مع ذكر رقم املناقصة يف
املوعد املحدد للتقديم وسوف ترفض العطاءات املتأخرة سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي مقر الشركة العامة لتجارة الحبوب
الكائن يف باب املعظم  /قرب الكراج  /بناية مقر الشركة  /الطابق الثاني قاعة اجتماعات السيد
املدير العام يف الزمان والتاريخ املعينيني الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثالثاء املصادف
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 -5على مقدمي العطاءات ان يرفق مع العطاء املستمسكات التالية  :التأمينات املطلوبة –
صورة هوية االحوال املدنية – بطاقة السكن – كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب
– هوية تسجيل املقاولني العراقيني نافذة او هوية غرفة تجارة بغداد بالنسبة للمكاتب – شهادة
تأسيس الشركة بالنسبة للشركات – عقد مشاركة مصدق لدى كاتب العدل بالنسبة للشركاء –
قائمة باالعمال املماثلة – يرفض العطاء مالم تكن التامينات المر الشركة وباسم مقدم العطاء
حصراً – وسيتم استبعاد اي عطاء غري مستويف للشروط اعاله وان الشركة غري ملزمة بقبول
اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن واي مصاريف اخرى من رسم
الطابع والطابع العدلي.
 -6نفاذية العروض ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة.
 -7سيتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عن استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد ال
يقل عن ( )10ايام من تاريخ غلق املناقصة.
 -8تكون نفاذية خطاب الضمان ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة.
املهندس
هيثم جميل اسماعيل
املدير العام بالوكالة
ورئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق
محافظة بغداد
مديرية بلديات محافظة بغداد
الشعبة  /االمالك
لجنة البيع وااليجار الثانية
اعـــــــــــالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية التابعة ملديرية
بلديات بغداد عن ساحة بيع غاز املوصوفة ملدة ثالث
سنوات العائدة اىل مديرية بلدية (الزهور) وفق رقم
( )21لسنة  2013فعلى الراغبني باالشرتاك يف
املزايدة العلنية مراجعة مديرية البلدية اعاله خالل
مدة االعالن البالغة ( )30ثالثون يوماً تبدأ من اليوم
التالي لنشر االعالن يف الصحف اليومية مستصحبني
معهم التأمينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة
التقديرية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة األجور
واملصاريف املرتتبة على ذلك وستجري املزايدة العلنية
يف تمام الساعة ( )10صباحاً من اليوم االخري من
االعالن يف ديوان البلدية وعلى املشرتكني يف املزايدة
العلنية جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
والبطاقة التموينية (اصل +صورة).
مدير بلديات بغداد

