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

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

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ

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

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

Tender #1025
INSPECTION AND REFILLING OF HYDROGEN AND AMMONIA GAS
CYLINDERS

ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺭﻗﻢ 1025
ﻓﺤﺺ ﻭﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺳﻄﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻐﺎﺯ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻭﺍﻷﻣﻮﻧﻴﺎ

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of
implementation of similar by nature
to the subject of the Tender projects 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.
Bids must conform to the requirements of 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 e-mail
address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and
Procurement Department by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.
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.ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻫﻮ  25ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ، 2018ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  5ﻣﺴﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ
 Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is January 25, 2018, 5:00ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  /ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﻴﺘﺶ .( 3:00+
P.M. (UTC/GMT+3:00).

ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﺩﺍء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ ﺍﺩﺍء ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ /ﺍﻭ ﺑﻠﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
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.com
ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ.

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

اعالن

يعلن االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية يف النجف االرشف
(اتح�اد فرع الكوفة) عن بيع العق�ار املذكور وباملزايدة
العلنية واملبينة اوصافه ادناه ووفقا لقانون بيع وايجار
ام�وال الدول�ة املرقم  21لس�نة  2013وه�و عبارة عن
عرصة ملك رصف مساحتها 600م 2والذي تحمل الرقم
 4/40مقاطعة  1الكريش�ات وال�ذي تقع بالكوفة قرب
دائرة االح�وال املدنية فعلى الراغبني بالشراء مراجعة
مق�ر االتحاد خلال ( )30يوما م�ن اليوم الت�ايل للنرش
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة (مليون
دينار) غري قابلة للرد وكذلك كافة املستمسكات الثبوتية
علما ان مكان اجراء املزايدة هو يف مقر االتحاد الكائن يف
شاعر الس�هلة مقابيل جامعة الكوفة ويف تمام الساعة
العارشة صباحا ويتحمل املشرتي رسم التسجيل واجور
املصاري�ف وفق�ا للقانون علم�ا بان القيم�ة التقديرية
للقطع�ة اعلاه ه�ي ( )175,000,000مائ�ه وخمس
وسبعون مليون دينار
امحد سوادي حسون

رئيس االحتاد املحيل
للجمعيات الفالحية يف النجف

ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻴﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ

اعالن

تعلن عمادة كلية الرتبية  /جامعة القادس�ية عن
اجراء مزايدة علنية لتأجري كشك رقم ( )5املدرجة
تفاصيل�ه ادن�اه للع�ام ال�درايس  2017ـ2018
باملزاي�دة العلنية وفقا لقانون بي�ع وايجار اموال
الدول�ة رق�م ( )21لس�نة  2013فعلى الراغبين
باإليج�ار مراجع�ة وحدة الحس�ابات لالطالع عىل
الرشوط مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية
البالغة  %20من القيمة املقدرة وبصك مصدق مع
جنس�ية وشهادة الجنسية وبطاقة سكن وبطاقة
تموينية وبراءة ذمة م�ن الرضيبة واجازة صحية
وع�دم محكومي�ة والترصيح االمن�ي وملدة ثالثني
يوما تبدا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف الجريدة
الرس�مية وس�تجري املزايدة يف قاع�ة الفراهيدي
الس�اعة التاس�عة صباحا واذا صادف يوم املزايدة
عطلة رس�مية يكون موعد املزاي�دة يف اليوم الذي
يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش
االعالن
نوع
العقار

الصنف

كشك
رقم
()5

حلويات

الموقع

القيمة التقديرية
لاليجار السنوي

مبلغ التامينات

مقابل
قسم
الفيزياء

11,463,500
احدى عشر مليون
واربعمائة وثالثة
وستون الف
وخمسمائة دينار

2,292,700مليونين
ومئتان واثنان
وتسعون الف
وسبعمائة دينار

عامدة كلية الرتبية
جامعة القادسية

فقدان
فقدت هوي�ة الدائرة (عظم ع�اج) الصادرة
م�ن رشكة توزيع املنتج�ات النفطية /هياة
توزي�ع بغ�داد والعائ�دة للموظف (هاش�م
طعمة منش�د حسني) راجني من يعثر عليها
تسليمها ملصدرها وشكرا.
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3386 :ب2016/3
التاريخ 2017/12/27 :
اعالن
بن�اء عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة
بإزالة ش�يوع العقار تسلس�ل ( 3/13612
حي صدام) يف النجف تعلن هذه املحكمة عن
بيع العق�ار املذكور اعلاه واملبينة اوصافه
وقيمت�ه ادن�اه فعلى الراغبين بالشراء
مراجع�ة هذه املحكمة خالل ( )30يوما من
الي�وم التايل لنشر االعالن مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية البالغة  %10من القيمة
املق�درة بموجب صك مص�دق المر محكمة
ب�داءة النجف وصادر من مصرف الرافدين
رقم ( )7يف النجف وستجري املزايدة واالحالة
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من
االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية
االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العقار املرقم  3/13612حي صدام يف النجف
عب�ارة ع�ن دار يق�ع على ش�ارع  12مرت
وبواجه�ة  13مرت ونزال  21مرت وبمس�احة
كلي�ة 273م 2ويحتوي عىل س�احة امامية
مبلط�ة بالش�تايكر بمس�احة 6×12متر
فيها كراج س�يارات وتواليت ومدخل صغري
واس�تقبال بمس�احة  6×5متر وصال�ة
بمس�احة  4×5متر وغرفتي نوم بمس�احة
 4×4متر لكل غرفة نوم ومطبخ بمس�احة
 4×5متر وحم�ام يف الطاب�ق االريض اما يف
الطابق العلوي يحتوي عىل غرفة نوم واحدة
جزء من س�قفها مهدم وان بناء العقار من
الطابوق ومس�قف بالشيلمان ومشغول من
قبل املدعو كرار كاظم مع افراد عائلته وهو
يرغ�ب بالبق�اء يف العق�ار بع�د البيع بصفة
مس�تاجر وان العقار مجهز باملاء والكهرباء
وان القيمة املقدرة مبل�غ ()114,900,000
مائ�ة واربعة عشر مليون وتس�عمائة الف
دينار فقط ال غريها

