اعالنات

العدد ( )2508االحد NO.2508.SUN.26.JUN.2016 - 2016 /6/26

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

Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲ /ﺇﻋﻼﻥ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

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

ﺃﻋﻼﻥ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar 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.
Tender # 590 - SUPPLY OF IT AND TELECOM EQUIPMENT AND MATERIALS FOR SUPPORT OF
ROUTINE IT AND TELECOM SERVICES
In order to be eligible to quote complete BOQ in Tender, the Bidders shall meet also the following minimal
qualification criteria:
;- Bidder to submit proof of validation by CISCO (along with EOI) to supply equipment to Iraq
;- Bidder to submit proof of validation by HP (along with EOI) to supply equipment to Iraq
- Bidder to submit proposal for all items mentioned under BOQ.
Tender # 685 - ANNUAL MAINTENANCE FOR KASPERSKY SOFTWARE FOR 2016
In order to be eligible to quote complete BOQ in Tender, the Bidders shall meet also the following minimal
qualification criteria:
- Bidder to submit proof of validation by KASPERSKY (along with EOI).
Gazprom Neft Badra B.V. will estimate the proposals based on the following criteria:
;Commercial proposal
;Work execution Schedule
;Payment Terms
;)Place of delivery (Badra Oil Field at Wasit province, Republic of Iraq

-

Bids should conform to the requirements of the Bid documents. The Operator reserves the right to accept or
reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of contract,
without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or; any obligations to inform the
affected bidder or bidders of the ground for the Operator’s action.
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender
Documentation after submission of a written application together with sufficient information confirming that
the company meets the minimum criteria set out above (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@gazpromneft-badra.com, and received by 3 PM
th
(UTC/GMT+4:00) on June 29 , 2016. 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.
th

Deadline for bids submissions for above mentioned tenders is July 12 , 2016, 4PM (UTC/GMT+4:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
/1474ش2016/
اعــــــالن
اىل  /املدعى عليه  :علي رضا غازي
اقامت املدعية زهراء قاسم عرين الدعوى املرقمة اعاله امام هذه
املحكمة تطلب فيها التفريق قبل الدخول وملجهولية محل اقامتك
حسب اشعار مختار منطقة حي الزهراء وكتاب مديرية التبليغات
القضائية املرقم  399يف 2016-6-12لذا قررت هذه املحكمة
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه
املحكمة صباح يوم 2016-7-5وبعكسه سوف تجري املحاكمة
غبايبا بحقك وفق القانون.
القاضي
لطيف مهنه علو النصراوي

محكمة بداءة السماوة
العدد /588ب2016/
اىل املدعى عليهم  -1 :عباس حمادي عباس  -2كريم حمادي عباس  -3فاضل
حمادي عباس
 -4عبد زين حمادي عباس  -5نعيمة حمادي عباس
اقام عبد الحسني حنون حسن الدعوى البدائية املرقمة اعاله التي تطلب الحكم له
بموجبها بازالة شيوع العقار املرقم  374الشرقي يف السماوة وملجهولية محل اقامتك
حسب كتاب مديرية التبليغات القضائية بالعدد  2016/387يف2016/6/13
واملرفق به طيا ورقة التبليغ مشروحة عليها من القائم بالتبليغ املدعو مصطفى نوري
عطية بتاريخ  2016-6-3واشعار مختار منطقة الشرقي حسن محمد عاشور
املؤرخ يف 2016-6-1لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املوافق  2016/7/4الساعة التاسعة صباحا وبعكسه سوف تسري املحكمة
باجراءات الدعوى واملرافعات بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القاضي
حسنني فاضل علي

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد/1558:ش2016/
التاريخ 2016/6/22 :
اعـــــــالن
اىل املدعى عليه (صباح محمد صالح)
اقامت املدعية (شيماء علوان حسن) امام هذه املحكمة الدعوى
املرقمة (/1558ش )2016/والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة
والحكم عليك بالفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك لذا قررت هذه
املحكمة تبليغك اعالناً بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة يف الساعة التاسعة يف صباح يوم  2016/6/28وعند
عدم حضورك باملوعد اعاله ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفقاً
لألصول.
القاضي محمد يوسف شراد

محكمة األحوال الشخصية يف الناصرية
العدد/2964 :ش2016/
إىل/املدعى عليه /عبد اهلل ياسر ضيف
م /تبليغ
أقامت املدعية سناء ضياء محمد الدعوى املرقمة أعاله تطلب فيها
الحكم نفقة وملجهولية محل إقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ لذا
قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور
أمام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2016/6/30
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او إرسال من ينوب
عنك قانونا سوف تجرى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفقا للقانون.
القاضي
علي محمد سليم حميدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد 2016/1318 :
التاريخ 2016/6/21 :
اعالن
اىل املفقود (ماجد سماوي حبيب)
قدم شقيقك املدعو (محمد سماوي حبيب) طلباً اىل هذه املحكمة يروم فيه
استصدار حجة حجر وقيمومة عليك لذا اقتضى حضورك او كل من يعلم عن
املفقود اعاله اىل هذه املحكمة او اىل اقرب مركز شرطة خالل ثالثة ايام من
تاريخ تبليغك بهذا االعالن وبعكسه سوف تقوم املحكمة اتخاذ االجراء الالزم
بالطلب املقدم من شقيقك وفقاً للقانون.
القاضي محمد يوسف شراد

اعالن قطاع الرعاية الصحية االولية يف مدينة
الصدر
م  /تنويــــــــــه
ورد خطأ يف االعالن اعاله عن اعالن مناقصة تنظيف
قطاع الرعاية الصحية االولية يف مدينة الصدر يف
العدد ()2505يف  2016/6/21حيث ذكر موعد
قبول العطاءات سيكون نهاية الدوام الرسمي ليوم
االربعاء وهذا خطأ والصحيح هو االثنني املوافق
 2016/7/4لذا اقتضى التنويه.مع التقدير.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد /638 :ج2016/
التاريخ 2016/6/14 :
اعـــــــــــالن
اىل املتهم الهارب
(حسام الدين عبد االمري عذاب عباس الخفاجي)
قررت هذه املحكمة محاكمتك صباح يوم 2016/8/24
وفق احكام املادة ( 405عقوبات) وملجهولية محل اقامتك
قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني للحضور
امامها يف اليوم املشار اليه اعاله وبخالفه سيتم اجراء
محاكمتك غيابياً وفق االصول.
القاضي رئيس محكمة جنايات كربالء

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
(محكمة جنح كربالء)
العدد /921:ج2016/
التاريخ 2016/6/16 :
اعـــــــــالن
اىل املتهم الهارب  /ميثم عبد عون عبد علي ربيع املسعودي
اسم االم  /سمريه عباس
تاريخ التولد 1976 /
بالنظر ملجهولية محل اقامتك وتعذر تنفيذ امر القبض الصادر
بحقك وفقا الحكام املادة ( )459عقوبات يف القضية املقامة
ضدك من قبل املشتكي (عدنان هادي عزيز) قررت املحكمة
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة
صباح يوم  2016/7/28الساعة التاسعة صباحاً وبخالفه
سيتم اجراء محاكمتك غيابياً وفق القانون.
القاضي جبار سلمان شاوي

اعالن
فقد الصك املرقم ()0005259
يف  2016/3/15الصادر من
الهيئة العامة للكمارك بأسم
املوظف (عبد الكريم ستار
جبوري) على من يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار.
مع التقدير.
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ﺘﺪﻋﻭﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻦ ﺘﻌﻟﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  - 590ﺗﻭﺭﻳﺩ ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻛﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻣﺭﺋﻳﺔ ) (TELECOMﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻻﺟﺭﺍء ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻠﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎﺕ ﺍﻠﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ﻮﺍﻠﺘﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ  ،ﻘﻮﺍﻨﻴﻦ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻭ  /ﺃﻭ ﻘﻮﺍﻨﻴﻦ ﺑﻠﺩﻫﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﺟﻳﻝ  ،ﻭﺃﺩﺍء ﺍﻟﺍﻋﻤﺎﻞ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺗﻠﺑﻳﺔ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ BOQﻟﻛﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻮﺤﺳﺐ ﺍﻠﺷﺮﻮﻃ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ) CISCOﺟﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ  (EOIﻟﺗﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﺷﺭﻛﺔ ) HPﺟﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ  (EOIﻟﺗﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺧﺩﺍﻣﺎﺕ ﻭﻓﻕ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ.BOQﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  - 685ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ ﻛﺎﺳﺑﻳﺭﺳﻛﻲ ﻟﺳﻧﺔ 2016
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﺑﻭﺍﺳﻁﺔ ) KASPERSKYﺟﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ .(EOI
ﺳﺗﻘﺩﺭ ﺷﺭﻛﺔ "ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻰ ﻓﻰ" ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ  BOQﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻋﺭﺽ ﺗﺟﺎﺭﻱ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ؛ ﺟﺩﻭﻝ ﺯﻣﻧﻲ ﻟﻠﺗﻭﺭﻳﺩ؛ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻓﻊ؛ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺗﺳﻠﻳﻡ )ﻗﺿﺎء ﺑﺩﺭﺓ ،ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻭﺍﺳﻁ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ(؛ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎء.
ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ،ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻱ
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺑﺫﻟﻙ .
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ
ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﺗﺅﻛﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ )ﻴﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ( ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻠ ﻛﺎﻣﻝ  ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ  ،ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ  ،ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ  -ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ
 tenders@gazpromneft-badra.comﻭﺍﻟﺗﻲ ﺘﺳﺘﻟﻢ ﻔﻲ ﻤﻮﻋﺪ ﺍﻘﺼﺎﻩ ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ  3ﻅﻬﺭﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺑﺗﻭﻗﻳﺕ ﺟﺭﻳﻧﺗﺵ (4:00+
ﻓﻲ  29ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ  . 2016ﻭﺗﺭﺳﻝ 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 ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩ  12ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ ، 2016ﺍﻠﺴﺎﻋﺔ  4:00ﻅﻬﺭﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺑﺗﻭﻗﻳﺕ
ﺟﺭﻳﻧﺗﺵ .(4:00+
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /منطقة الفرات االوسط
اسم املناقصة ( /توسيع خطي جنوب الحلة – هاشمية  132ك  .ف)
عنوانها  /تنفيذ اعمال
رقم املناقصة 191/2 :
تاريخ الغلق 2016/7/11 :
تاريخ الفتح 2016/7/12 :
التبويب 5/4/10 :
الكلفة التخمينية  167563500 :فقط مائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وثالثة وستون الف وخمسمائة دينار عراقي ال غريها
م  /اعادة اعالن مناقصة
تعلن املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية ملنطقة الفرات االوسط عن مناقصة
(تنفيذ اعمال توسيع خطي جنوب الحلة – هاشمية  132ك.ف)
واعتبارا من تاريخ نشر االعالن ولغاية اخر موعد لغلق املناقصة يف نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املصادف  2016/7/11فعلى الراغبني من الشركات املحلية
تقديم عطاءاتهم وفقا للشروط واملواصفات والكميات التي يمكن الحصول عليها من الدائرة التجارية يف مقر املديرية الكائن يف محافظة بابل ناحية ابي غرق طريق
حلة – كربالء لقاء مبلغ قدره فقط ( )200000مائتان الف دينار غري قابل للرد يسلم اىل امانة الصندوق علما ان اخر موعد لقبول العطاءات نهاية الدوام الرسمي
ليوم االثنني املصادف  2016/7/11التي يمكن تقديمها للدائرة التجارية يف مقر املديرية العامة وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون تسليم العروض
يف يوم الدوام الرس��مي الذي يليه وترفق مع العطاء تامينات اولية بنس��بة  %1من الكلفة التخمينية وس��وف يهمل كل عطاء لم ترفق معه التامينات االولية او غري
مس��توف للش��روط او يرد بعد تاريخ غلق املناقصة واملديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس��و عليه املناقصة اجور نش��ر االعالن علما ان املوقع
االلكرتوني لوزارة الكهرباء هو:ـwww.moeic.gov.iq
والربيد االلكرتوني للمديرية هو:ـ 35-Eqpt Dept Mgr@moeic gov iq
مع التقدير
املدير العام

اعالن كسر قرار
بناء على ما جاء بكتاب مديرية بلدية الهندية املرقم  5070يف 2016/6/16
واملتضمن كسر قرار على العقار املرقم ( 758/3م 1جناجة) واستناداً لقانون
بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( 21لسنة  2013املادة /12تاسعاً/أ) تعلن
مديرية بلدية كربالء املقدسة  /لجنة البيع وااليجار عن تأجري العقارات
املدرجة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الهندية يف املزايدة العلنية فعلى
الراغبني باالشرتاك الحضور يف ديوان البلدية اعاله يف الساعة العاشرة صباحاً
بعد مرور( )7سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم وصل
التأمينات القانونية البالغة  %20من القيمة التي رست على املؤجر االخري
ونسخة من هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر
واالعالن واملصاريف االخرى علماً بان مبلغ الضم االخري مضاف اليه ()%15
يكون ( )46287500ستة واربعون مليون ومائتان وسبعة وثمانون الف
وخمسمائة دينار ال غريها .
املهندس
مازن هاتف عبد املهدي الياسري
مدير بلدية كربالء املقدسة

