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تعل���ن الهيئة العامة لل�شدود واخلزانات اح���دى ت�شكيالت وزارة املوارد املائية 
الكائن���ة يف/ باب املعظم قرب كلية التمري�ض عن وجود مناق�شة )تبليط طريق 
�شد �شريين يف حمافظة كركوك( وفقًا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )1( 
ل�شنة 2008 ويدخل العمل �شمن تخ�شي�شات اخلطة لعام 2009 ان�شاء �شدود 
�شغ���رية يف كاف���ة املحافظات ن���وع )1( تف�شيل الن���وع )1( الت�شل�شل )2( فعلى 
الراغب���ني باال�ش���راك باملناق�شة م���ن ال�شركات احلكومي���ة واالهلية واملقاولني 
الذي���ن لديهم هوية ت�شني���ف املقاولني )الدرجة/ ال�شاد�ش���ة/ ان�شائية( مراجعة 
الق�شم القانوين يف هذه الهيئة الطابق الرابع للح�شول على م�شتندات و�شروط 
املناق�شة لقاء مبلغ قدره )250000(فقط مائتان وخم�شون الف دينار غري قابل 
لل���رد ويقدم العطاء بظ���رف مغلق يدون علي���ه ا�شم ورق���م املناق�شة مع وجوب 
توقيع �شاحب العطاء عليهما االول )العر�ض الفني( ويحتوي على املوا�شفات 
الفني���ة والث���اين )العر�ض التجاري( ويحت���وي على التاأمين���ات االولية بن�شبة 
)1%( م���ن مبلغ العط���اء على �شكل �شك م�شدق او خطاب �شمان وعلى ان يكون 

نافذ املفعول ملدة )ثالثة اأ�شهر( 
من تاريخ غلق املناق�شة وبا�شم مقدم العطاء ح�شرًا ومعنون اىل الهيئة العامة 
لل�ش���دود واخلزانات و�شريف�ض قطعًا اأي عط���اء ال تقدم فيه التاأمينات املطلوبة 
مع و�شل �شراء امل�شتندات وتودع العرو�ض يف الق�شم القانوين لدى �شكرترية 
جلن���ة فتح العط���اءات يف هذه الهيئ���ة الطاب���ق الرابع وعلى جمي���ع امل�شاركني 
مم���ن لديه���م ا�شتف�شارات بخ�شو����ض املناق�شة �شيكون ي���وم اخلمي�ض املوافق 

2009/10/15 ال�شاع���ة العا�ش���رة �شباحًا موعدًا لالجابة عل���ى اال�شتف�شارات 
علمًا ان اآخر موعد لقبول العطاءات يف ال�شاعة الثانية ع�شرة من يوم االربعاء 
املوافق 21 /2009/10 و�شيكون فتح العطاءات ب�شورة علنية و�شريف�ض اأي 
عط���اء غري م�شتوف لل�شروط املطلوبة او ال���ذي ال يقدم �شمن املدة املحددة يف 
االع���الن علمًا باأن الهيئة غري ملزمة بقب���ول اأوطاأ العطاءات ويتحمل من تر�شو 

عليه املناق�شة اجور ن�شر االعالن.
مالحظة:

1- تكون اال�شعار املقدمة نهائية وغري قابلة للتفاو�ض.
2- وجوب بقاء العطاءات نافذة ملدة )ثالثة ا�شهر( من تاريخ غلق املناق�شة.

www.iraq-mowr.org :موقع الوزارة على االنرنيت
info@iraq-mowr.org :الربيد االلكروين

waterresmin@yahoo.co.uk
الربيد االلكروين للهيئة:

wreserved-2004@yahoo.com
Iraq.Dams2008@yahoo.com

هاتف - مكتب املفت�ض العام 7723447
هاتف - مركز االعالم والعالقات 7270149

املدير العام 

وزارة املوارد املائية - الهيئة العامة لل�سدود واخلزانات
)اعالن رقم )15( ل�سنة )2009( - )مناق�سة تبليط طريق �سد �سريين يف حمافظة كركوك(

Date: 29 \9 \2009

International Public Tender       
Announcement Tender no. 14\I\P\2009

The Independent High Electoral Commission in Iraq )IHEC( invites all the inte -
national qualified and specialized companies to express their interest to subscri -
tion in this tender for provision of goods and services for elections purposes, as per 
the below:
1- Provision and packing of Polling Center Kits.
2- Provision and packing of Polling Station Kits.
3- Provision and packing of Training Kits.
4- Provision and packing Indelible Ink.
5- Provision and packing of Electoral Stamps.
Tender Documents and specifications:   
The tender documents and scope of work can be obtained from Tenders and Co -
tracts Department after purchasing the tender documents with amount of 500,000 
Iraqi Dinars the following conditions below should be considered. 
Timetable and Provisions: 
1. Bids submitted to the IHEC building according to the IHEC address listed below 
in sealed and stamped envelope no later than 10:00 hours AM, Baghdad time, on 
Saturday with date 17\10\2009. Bids after the deadline shall be rejected.   
2. The bidder submitting the bid should provide IHEC, procurement department, 
the details of their authorized representative, one day prior to the date of delive -
ing the bid or opening the bids, in order to obtain the approval for their entrance into 
the IHEC building, located in the international zone according to the IHEC address 
listed  below.
3. Bids might be sent also via the registered mail )TNT, DHI, FEDEX….(.  IHEC is 
not committed to receive any bids send via the registered mail after the closing date 
of the bids even if the delay reason was the mail office.
4. Bids should not be sent by email, fax, or internet route. Any bids send via email, 
fax or internet route will be rejected. 
5. Bids Opening Committee shall open the bids in an open process in the presence 
of the representatives of the companies at 12:00 hour PM, Baghdad time, on Satu -
day, with date 17/10/2009. The bidders shall be notified in due time if there is any 
changes in the date of bids opening session. 
6. Evaluation and Awarding Committee of Bids shall award the tender in closed 
session to the most qualified supplier according to the Iraqi law of tenders and 
contracts. The supplier shall be notified of the results thereafter.
7. IHEC is not committed to accept the lowest offers by virtue of the General Co -
tracts Implementation Instructions no )1( of 2008. Awarded company shall bear 
the wages of publishing and advertisement.
Address: )Tenders & Contract Department, Independent High Electoral Commi -
sion of Iraq )IHEC(, International Zone )in front of Council of Ministers Secr -
tariat(, Baghdad, Iraq.(
Email:  tender.depihec@gmail.com
Website: www.ihec.iq
Mobil no.: 07712345692  -  M:  07712345669  -  M:  07806848082

مناق�سة عامة دولية  
التاريخ:  29 /9 /2009

اعالن مناق�سة رقم )                                  ( 
تدعو املفو�شية العليا امل�شتقلة لالنتخابات يف العراق كافة  ال�شركات الدولية املتخ�ش�شة واملوؤهلة التي لديها 

رغبة يف اال�شراك  يف هذه املناق�شة لتوفري ال�شلع واخلدمات اخلا�شة باملواد االنتخابية املدرجة ادناه : 
1. جتهيز وتعبئة ورزم عدة مركز االقرتاع. 

2. جتهيز وتعبئة ورزم عدة حمطة االقرتاع.
3. جتهيز ورزم وتعبئة عدة التدريب.

4. جتهيز ورزم احلرب ال�سري.
5. جتهيز ورزم  االختام االنتخابية .

وثائــق املناق�سة وموا�سفاتها: ميكن احل�شول عل���ى وثائق املناق�شة واملوا�شف���ات الفنية من ق�شم 
املناق�شات والعقود لقاء مبلغ قدره )500000(دينار عراقي غري قابل للرد مع مراعاة ال�شروط ادناه .

اجلــدول الزمني واالحــكام: 1. ت�شلم العط���اءات يف  مبنى املفو�شي���ة العليا امل�شتقل���ة لالنتخابات 
عل���ى العن���وان املدرج ادن���اه بظرف مغل���ق وخمتوم يف موع���د اليتجاوز ال�شاع���ة العا�ش���رة)10( �شباحا من 
ي���وم ال�شب���ت  املواف���ق )17 /10/ 2009 (  بتوقي���ت بغ���داد واليت���م ا�شتالم العط���اءات بعد املوع���د املذكور. 
2. بج���ب ان يق���وم املجه���ز يف حال���ة تقدمي العطاء ع���ن طريق ممثل خم���ول بكتاب ر�شمي بتزوي���د املفو�شية 
ق�ش���م املناق�ش���ات والعقود على العن���وان املدرج ادناه با�شم���اء املخولني قبل يوم واحد عل���ى االقل من تاريخ 
املراجع���ة لت�شلي���م العطاء او حل�شور مرا�شيم فت���ح العطاء من اجل احل�شول عل���ى التخويل الالزم لدخولهم 
مبن���ى املفو�شي���ة يف املنطقة الدولي���ة على العنوان املدرج ادن���اه. 3. ميكن ار�شال عط���اء املناق�شة عن طريق 
الربي���د امل�شج���ل)TNT,DHL,FEDEX,…( واملفو�شية غري ملزمة  باأ�شت���الم العرو�ض  الواردة عن 
طري���ق الربي���د امل�شجل املرجع بعد ميعاد غلق �شندوق العطاءات حتى ولو كان �شبب التاأخري يعود اىل دائرة 
الربي���د. 4. اليجوز ار�شال العطاءت عن طريق الربيد االلك���روين او الفاك�ض او عن طريق االنرنت و�شيتم 
رف����ض اي عط���اء يتم ار�شاله به���ذه الطرق. 5. �شتق���وم  جلنة فتح العط���اءت  بفتح العط���اءات ب�شورة علنية 
وبح�ش���ور الراغب���ني من ممثلي ال�شركات امل�شركة  يف املناق�شة يف مت���ام ال�شاعة)12(ظهرا  من يوم ال�شبت 
املواف���ق)2009/10/17( بتوقي���ت بغ���داد و�شيتم ا�شع���ار ال�ش���ركات امل�شاركة يف حالة ح���دوث اي تغيريات 
يف موع���د الفتح اجلدي���د يف وقت منا�شب. 6. تقوم جلن���ة )التقييم( التحليل واالحال���ة بجل�شة مغلقة باحالة 
املناق�ش���ة للمجهز املنا�شب وفقًا لقواعد املناق�ش���ات والعقود العراقية و�شيتم ابالغ املجهز بالنتائج فيما بعد. 
7. املفو�شي���ة غ���ري ملزم���ة بقبول اوط���اأ العطاءات ا�شتن���ادًااىل تعليمات تنفي���ذ العقود العامة رق���م )1( ل�شنة 

)2008( ويتحمل من تر�شو عليه املناق�شة اجور الن�شر واالعالن. 
العن���وان: )ق�ش���م املناق�شات والعقود , املفو�شي���ة العليا امل�شتقلة لالنتخابات , املنطق���ة الدولية مقابل االمانه 

العامة ملجل�ض الوزراء ,بغداد – جمهورية العراق(.
tender.depihec@gmail.com :الربيد االلكروين

www.ihec.iq :موقع املفو�شية االلكروين
موبايل : 07712345692ه��� 07712345669  ه��� 07806848082

14/I/P/2009


