http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com

كرد�ستان
Kurdistan

العدد( )1644ال�سنة ال�سابعة -الأثنني ( )2ت�شرين الثاين 2009

فــي ختــــام �أعمـــالــــه

ك���رد����س���ت���ان���ي���ات

م�ؤمتر االحتاد الوطني يوقع "ميثاق �شرف"ي�ؤكد االلتزام بوحدة ال�صف

ال�سليمانيةPUKmedia/

اختتم م�ؤمتر االحت��اد الوطني الكرد�ستاين
اعماله بتوقيع ميثاق �شرف من قبل الأمني
العام جالل طالباين ونائبيه كو�سرت ر�سول
علي وب��ره��م اح�م��د �صالح و�أع �� �ض��اء املكتب
ال�سيا�سي اك���دوا ف�ي��ه �أه�م�ي��ة ال�ع�م��ل بروح
الفريق الواحد بعيدا عن التكتالت وت�سخري
اجلهود من اجل وحدة ال�صف داخل االحتاد
الوطني وتعزيز �أوا�صر العالقة بني اجلميع
وال��وق��وف على م�سافة واح ��دة م��ن �أع�ضاء
االحت��اد الوطني الكرد�ستاين والعمل على
تعزيز العالقات الكرد�ستانية على ال�ساحتني
ال�ع��راق�ي��ة وال��دول �ي��ة .وو� �ص��ف الأم�ي�ن العام
لالحتاد الوطني يف كلمة ختامية له اعمال
امل ��ؤمت��ر امل���ص�غ��ر وال�ت��و��ص�ي��ات ال �ت��ي خرج
بها مب�سك اخل �ت��ام وال �ت��ي اث�ب��ت م��ن خاللها
ان االحت��اد الوطني الكرد�ستاين اك�ثر قوة
ووح��دة من اي وق��ت م�ضى وان العمل على
اجناز املهام التي عقد البلينوم من اجلها يخدم
تعزيز �صفوف االحتاد والعملية الدميقراطية
يف كرد�ستان والعراق.
و��ش��دد طالباين ق��ائ�لا :ان وج��ودن��ا وبقاءنا
وحت�ق�ي��ق جن��اح��ات�ن��ا م�ن��وط ب��وح��دة ال�صف
داخل االحتاد الوطني الكرد�ستاين .و�أ�ضاف:
بعد هذا البلينوم الناجح علينا العمل بعزمية
�أك�ث�ر وب ��إمي��ان ت��ام بن�صر االحت ��اد الوطني
الكرد�ستاين وانت�صار (الكردايتي) وانت�صار
احلركة الدميقراطية على النهج ال�شوفيني
والإرهابيني ،وبهذه العزمية نعمل على تطبيق
هذه املبادئ داخ��ل �صفوف تنظيماتنا بروح
ج��دي��دة و�أن نح�ضر انف�سنا للم�ؤمتر العام
القادم الذي �سيخرج بلجنة قيادية جديدة بني

ق�����ض�����اء
�أربيل /املدى

هن�أ رئي�س �إقليم كرد�ستان م�سعود
ب � ��ارزاين �أع �� �ض��اء حم�ك�م��ة التمييز
يف ك��رد� �س �ت��ان ب �ع��د �أدائ� �ه ��م اليمني
القانونية.
و�أ�� �ش ��ار اىل �أه �م �ي��ة دور ال�سلطة
ال�ق���ض��ائ�ي��ة و� �ض �م��ان ا�ستقالليتها
وح �ي��ادي �ت �ه��ا ،م �ع�برا بح�سب موقع
حكومة الإقليم عن دعمه لتطوير مهام
جمل�س الق�ضاء من اجل تثبيت �سلطة
القانون ،داعيا ال�سلطة الق�ضائية اىل
عدم اخل�ضوع ل�ضغوطات �شخ�صية
وان تعمل بعيدا عن اخلوف لتطبيق
القانون والعدالة يف الإقليم.
و��ش�ك��ر رئ�ي����س جمل�س ال�ق���ض��اء يف

�صفوفها الن�ساء وال�شباب والعرب والرتكمان
وااليزديون وبقية مكونات �إقليم كرد�ستان.
وق��ال :نحن بحاجة اىل �إجن��از املهام امللقاة
على عاتقنا كما �أدرجتها يف التقرير ال�سيا�سي
وذل ��ك يتطلب وح ��دة ال�صف داخ ��ل االحت��اد
ووح ��دة ال�صف م��ع الأح� ��زاب الكرد�ستانية
خا�صة مع احل��زب الدميقراطي الكرد�ستاين
برئا�سة الأخ م�سعود ب��ارزاين وكذلك تفعيل
دورنا مع بقية الأحزاب العراقية بغية �إجناح
العملية الدميقراطية يف العراق اجلديد.
ويف اخل�ت��ام ق��ال :الب��د م��ن ان تكون �أب��واب
االحت��اد الوطني مفتوحة جلميع م��ن يلتزم
بوحدته ونظامه ال��داخ�ل��ي ويعمل على بث
الأخوة وتعزيز العالقات فيما بينه.
ورك� ��زت ج�ل���س��ات ال �ي��وم الأخ�ي��ر للم�ؤمتر
على مناق�شة تقارير اللجان امل�شكلة لدرا�سة
التقرير ال�سيا�سي لالمني العام والت�صويت
عليها من قبل االع�ضاء كما �صوت على عدد من
التو�صيات واالقرتاحات من بينها مقرتحات
لالمني العام ب�ش�أن ت�شكيل املجل�س املركزي
وف��ق ما ق��رره امل�ؤمتر الثاين يف اق��رب وقت
وك��ذل��ك ت�شكيل جل�ن��ة للتحقيق يف م�صدر
ممتلكات وثروات امل�س�ؤولني احلزبيني وفق ًا
ملبد�أ" من �أين لك هذا؟" ،و�أي�ض ًا ت�شكيل هيئة
�أمنية للنظر يف حاجات امل�س�ؤوليني احلزبيني
الأمنية بغية تقليل العدد املتزايد يف �صفوف
حمايات بع�ض امل�س�ؤولني.
يذكر �أن �أعمال "البلينوم" لالحتاد الوطني
الكرد�ستاين انطلقت ي��وم اخلمي�س  ،حتت
�شعار "نحو الإ�صالح ور�ص �صفوف االحتاد
وحتقيق برنامج القائمة الكرد�ستانية".
من جانب اخ��ر وعلى هام�ش امل��ؤمت��ر الـ36

جتربة ت�ستحق
الدرا�سة
وديع غزوان
�أظهرت درا�سة ن�شرت م�ؤخرا ان �إقليم كرد�ستان يحتاج
اىل 110االف وح��دة �سكنية حل��ل م�شكلة ال�سكن فيه
و�أ���ش��ارت نف�س ال��درا� �س��ة اىل ان ع��ام �2010سي�شهد
انتهاء ه��ذه الأزم��ة حيث يجري العمل لتنفيذ 22الف
وحدة �سكنية انتهى العمل بحوايل الن�صف والآخر قيد
التنفيذ.
املتتبع ملجرى ما �أعلن يف الإقليم من وع��ود ملعاجلة
هذه امل�شكلة ال ميكن ،اال ان يتلم�س حر�ص تنفيذ هذه
الوعود وقدرة اجلهات املخت�صة على �إيجاد احللول اذا
ما توفرت الإرادة والت�صميم.
وباملقارنة مع غريها من حمافظات العراق الأخ��رى ال
نظن ان ما متوفر يف مدن كرد�ستان �أف�ضل منها من ناحية
ال��واردات او الإمكانات ،غري ان الفارق الرئي�س هو ان
اجلهات املعنية يف الإقليم ومعها احلكومة �شخ�صت
ومنذ البدء ان الأزمة ال ميكن ان حتل من دون االعتماد
على ال�شركات اال�ستثمارية والقطاع اخلا�ص ..ف�شجعتها
على ولوج هذا امل�ضمار وكانت احل�صيلة توفر عدد غري
قليل من املجمعات ال�سكنية احلديثة ،اىل جانب توفري
الدعم مل�شاريع الإ�سكان احلكومية التي خ�ص�ص معظمها
اىل ذوي ال�شهداء وال�ضحايا وك��ان��ت ه��ذه اخلطوات
مفاتيح حل الأزمة.
كانت امل�شكلة الأ�سا�سية التي واجهت املواطن هي ارتفاع
�أ��س�ع��ار تكلفة ب�ن��اء ه��ذه ال��وح��دات ال�سكنية احلديثة
بالقيا�س اىل مدخوالتهم خا�صة اذا عرفنا ان الغالبية
من �شريحة املحتاجني لهذه الوحدات هم من املوظفني
والك�سبة م��ن ذوي ال��دخ��ل امل �ح��دود ..فعملت اجلهات
امل�س�ؤولة على االتفاق مع ال�شركات لبناء وحدات تتباين
�أ�سعارها بح�سب حجم البناء واملن�ش�آت من دون الت�أثري
على النوعية وتق�سيط مبالغها بعد دفع مبلغ يحدد يف
�ضوء �سعرها.
ومع ان البع�ض من املواطنني مازالوا يرجون تخفي�ض
مقدار الق�سط وحتديده ا�ستنادا اىل مدخولهم ال�شهري
والأخ��ذ بنظر االعتبار �أع�ب��اء املعي�شة وه��و ما نتمنى
ان يعالج م�ستقبال  .غري ان جتربة الإقليم يف معاجلة
م�شكلة ال�سكن ت�ستحق الدرا�سة والوقوف عندها يف
بقية املحافظات ومنها بغداد التي ي�شكو �سكانها �أزمة
خانقة يف ال�سكن.
�صحيح ان حجم امل�شكلة يف مدن الإقليم قد يكون اخف
وط���أة م��ن غ�يره يف حمافظات وم��دن ال�ع��راق الأخ��رى
ناهيك عن ا�ستقرار الو�ضع الأمني الذي �شجع ال�شركات
على اال�ستثمار ..و�صحيح ان املواطن الكرد�ستاين حتمل
عبء دفع مبالغ الأق�ساط العالية ن�سبيا قيا�سا اىل دخله
كما ذكرنا  ,لكن مو�ضوع ال�سكن بتعقيداته وم�شاكله
االجتماعية وما ميثله من هم كبري يلزمنا بااللتفات اىل
جتربة الإقليم ،خا�صة ان املواطن يف بغداد واملحافظات
مل يح�صل حتى الآن اال على وع��ود ال تغني وال ت�سمن
من جوع.

طالباين وكو�سرت وبرهم �صالح يف ختام م�ؤمتر االحتاد الوطني
للحزب اال��ش�تراك��ي الدميقراطي ال�سويدي
اجتمع وفد االحتاد الوطني الكرد�ستاين الذي
�شارك يف امل�ؤمتر برئا�سة عبد ال��رزاق مريزا
فيلي وع�ضوية �شوان بابان ودلباك طاهر,
مع كل من لوي�س �آي��اال �سكرتري اال�شرتاكية
الدولية ,و �آنا ليندا م�س�ؤولة عالقات احلزب
اال�شرتاكي الدميقراطي ال�سويدي.
وحتدث وفد االحتاد الوطني الكرد�ستاين يف
االجتماع الذي عقد مع لوي�س �آياال و�آنا ليندا,
ع��ن �أو� �ض��اع �إقليم كرد�ستان وال �ع��راق .كما
مت بحث ن�ضال وتعاون الأح��زاب املن�ضوية

يف اال�شرتاكية الدولية والعالقات الثنائية
ب�ين االحت ��اد ال��وط�ن��ي واحل ��زب اال�شرتاكي
الدميقراطي ال�سويدي.
ويف �آخر يوم من انعقاد امل�ؤمتر الـ  36للحزب
اال�شرتاكي الدميقراطي ال�سويدي� ,أ�صدرت
عدة ق��رارات ,اثنان منها متعلقان بكرد�ستان
و��ش�ع�ب��ه .ح�ي��ث �أك ��د احل ��زب ال �� �س��وي��دي يف
ال� �ق ��رار الأول ع �ل��ى دع �م��ه ال �ك��ام��ل لن�ضال
ال�سالم والدميقراطية ،لتحقيق حقوق �شعب
كرد�ستان.
و�أ�شاد بالتطورات الدميقراطية يف كرد�ستان

�أع�ضاء حمكمة التمييز ي�ؤدون اليمني القانونية
�إقليم كرد�ستان حاكم �أحمد عبد الله
زبري بعد �إمتام مرا�سيم �أداء اليمني،
الرئي�س م�سعود ب ��ارزاين ورئا�سة
�إق�ل�ي��م ك��رد��س�ت��ان ،متمنيا ان يكون
�أع�ضاء حمكمة التمييز ال��ذي��ن ادوا
اليمني مو�ضع ثقة رئ��ا��س��ة الإقليم
و�شعب كرد�ستان.
وك� ��ان ك��ل م��ن احل��اك��م ع �ب��د الكرمي
ح�ي��در علي واحل��اك��م د .حممد عمر
مولود واحلاكم �أمري جرجي�س حممد
واحلاكم وداد حم�سن حميد واحلاكم
�إ�سماعيل خليل �شوكت قد ادوا اليمن
القانونية �أمام رئي�س الإقليم م�سعود
ب�� ��ارزاين ك ��أع �� �ض��اء حم�ك�م��ة متييز
كرد�ستان.

العراق وعدها �إيجابية ,بالرغم من حاجتها
اىل العمل لتثبيت الدميقراطية �أكرث ,ويجب
ان ال نن�سى ان كرد�ستان العراق مل يع�ش �سنني
طويلة يف ال�سالم ..وحول واقع ال�سيا�سة يف
العراق لعب الكرد دورا حقيقيا ,وبالأخ�ص
الرئي�س العراقي جالل طالباين.
ويف ال��ق��رار ال �ث��اين ل�ل�م��ؤمت��ر �أك���د احل��زب
اال� �ش�ت�راك��ي ال��دمي �ق��راط��ي ال �� �س��وي��دي على
� �ض��رورة تعريف وت�صنيف ج��رمي��ة الأنفال
�ضمن الإبادة اجلماعية ,يف ال�سويد واالحتاد
الأوروبي.

انتخـابــات

كركوكي :نحن مع �إجراء
االنتخابات يف جميع املحافظات
�أربيل  /املدى

احد ق�ضاة حمكمة التمييز ي�ؤدي اليمني امام رئي�س االقليم

بحث رئي�س برملان كرد�ستان الدكتور كمال كركوكي ام�س الأح��د مع رئي�س املفو�ضية العليا
امل�ستقلة لالنتخابات يف العراق فرج احليدري م�ستجدات الو�ضع يف العراق وا�ستعدادات
املفو�ضية النتخابات جمل�س النواب العراقي .و�سلط رئي�س املفو�ضية العليا امل�ستقلة لالنتخابات
ال�ضوء على �آخ��ر ا�ستعدادات املفو�ضية الج��راء االنتخابات ,م�ؤكدا على متديد امل��دة املحددة
لتحالفات الكيانات ال�سيا�سية وتعديل قانون االنتخابات يف جمل�س النواب العراقي ..من جانبه
�أ�شار رئي�س برملان كرد�ستان اىل �أهمية دور املفو�ضية ومهامها يف �إجناح العملية االنتخابية,
واكد على �ضرورة اجراء االنتخابات يف موعدها املحدد ,وقال " يجب �إجراء االنتخابات يف
عموم العراق يف وقت واحد ,وي�شارك العراقيون بكافة مكوناتهم يف هذه االنتخابات من دون
ف�صل اية منطقة من مناطق العراق عن هذه العملية واعطائها خ�صو�صية انتخابية".

اعـــــــــــالن

وزارة البلديات واال�شغال
مديرية البلديات العامة  /مديرية بلديات حمافظة ذي قار  -الق�سم  /القانونية

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة ل�صناعة اال�سمدة  /املنطقة اجلنوبية

�إع����ل����ان���������ات
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رقم املناق�صة /23حملية 2009 /
عنوان املناق�صة  /داي ايثانول امني

تدعو �شركتنا املجهزين ذوي اخلربة واالخت�صا�ص لال�شرتاك يف املناق�صة ( 23حملية  )2009/لغر�ض جتهيز املناق�صة اعاله مراجعة مقر ال�شركة الكائن يف
خور الزبري للح�صول على اوراق املناق�صة لقاء مبلغ قدره ( )10000ع�شرة �آالف دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات يف �صندوق العطاءات يف مقر ال�شركة
مبوعد اق�صاه نهاية الدوام الر�سمي ليوم  2009/11/18وعلى ان -:
 .1يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة ومثبت عليها ا�سم ال�شركة ورقم املناق�صة وا�سم املادة االول فني والثاين جتاري والثالث للم�ستم�سكات املطلوبة
وت�شمل:
�أ� -شهادة ت�أ�سي�س ال�شركة.
ب -ت�أمينات اولية بن�سبة  %1من قيمة العطاء ب�صك م�صدق او خطاب �ضمان من م�صرف عراقي معتمد او كفالة م�صرفية �ضامنة او �سندات القر�ض ال�صادرة عن
احلكومة العراقية على ان ت�ستكمل باقي ن�سبة الــ  %5عند ر�سو املناق�صة.
ج -براءة الذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب .2009
 .2يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور الن�شر واالعالن (االخري).
 .3يهمل اي عطاء غري م�ستوف لل�شروط اعاله.
 .4كما تدعو ال�شركة كافة امل�شاركني حل�ضور اجراءات فتح العطاءات يف ال�ساعة الواحدة ظهرا من يوم . 2009/11/18
 .5امكانية ح�ضور ممثلي العطاءات الجتماع جلنة فتح العطاءات يف يوم فتح العطاء وتوقيع حم�ضر م�شرتك.
 .6كما تدعو ال�شركة كافة امل�شاركني حل�ضور امل�ؤمتر املنوي عقده يف مقرها لالجابة عن اال�ستف�سارات يف ال�ساعة (� 10صباحا) من يوم .2009/11/12
 .7ميكن االطالع على املوا�صفات املطلوبة وكذلك ال�شروط العامة للمناق�صة على موقع ال�شركة االلكرتوين.

e-mail: southscf@yahoo.com
website: www.iraqissef.com
Sef@iraqissef.com / Sef_trad@iraqissef.com

تبلــيـــــغ

�إىل� /شركة دجلة للطريان
املو�ضوع  /تبليغ

ن�ظ��ر ًا لعدم ت�سديد �شركتكم ال��دي��ون املرتاكمة
بذمتكم ملطار ال�سليمانية الدويل منذ 2007/ 9/9
بالرغم م��ن كثري ال�ت��أك�ي��دات عليكم وملجهولية
ع �ن��وان �ك��م ح��ال �ي��ا ل ��ذا ن�ل��زم�ك��م م��راج �ع��ة مطار
ال�سليمانية ال��دويل لغر�ض ت�سوية تلك الديون
خالل ( )15خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ن�شر هذا
االعالن وبعك�سه نتخذ االجراءات اال�صولية وفق
القانون لطفا.
عبد اخلالق حممد عبد الرحيم
املدير العام

املناق�صة رقم ()7
اىل كافة املقاولني وال�شركات العربية واالجنبية

العدد 12671 /
التاريخ 2009/10 /29

�إعــــــــــــالن

تعلن مديرية بلديات ذي قار  -الق�سم القانوين عن اجراء مناق�صة رقم ( )7للم�شروع املدرج تفا�صيله
ادناه على ح�ساب املوازنة لعام  2009لبلدية �سوق ال�شيوخ وح�سب ال�شروط العامة ملقاوالت واعمال
الهند�سة املدنية بق�سميها االول والثاين وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية ال�صادرة من وزارة
التخطيط والتعاون االمنائي وجمل�س ال��وزراء فعلى الراغبني من ال�شركات العربية واالجنبية
واملقاولني من ا�صحاب االخت�صا�ص مراجعة �شعبة احل�سابات يف بلدية �سوق ال�شيوخ للفرتة من
 2009/10/29ولغاية  2009/11/15ل�شراء ن�سخة من العطاء وت�سعريته بالدينار العراقي واي�ض ًا
"يت�ضمن العطاء امل�ستم�سكات التالية:
-1هوية ت�صنيف ال�شركات واملقاولني �صادرة من وزارة التخطيط والتعاون االمنائي �سارية املفعول
بالن�سبة لل�شركات العراقية ووثائق ت�سجيل ال�شركات العربية واالجنبية بالعراق بالن�سبة لالخرية.
-2الت�أمينات االولية تقدم على �شكل وديعة نقدية او �صك م�صدق �صادرة من احد امل�صارف العراقية
باملبالغ املذكورة ازاء كل عمل واليقبل ال�صك غري امل�صدق مطلقا على ان يقدم الوديعة او ال�صك من
قبل املقاول او ال�شركة ح�صر ًا.
 -3ا�ست�شهاد من الهيئة العامة لل�ضرائب ي�ؤيد �سالمته ال�ضريبية وبراءة ذمته جمددة لعام 2009
(ا�صلية وم�صورة).
 -4تقدمي ماي�ؤكد قدرة وخربة ال�شركة او املقاول يف جمال املقاولة املعنية مع ابراز مايثبت تنفيذ
ال�شركة لالعمال املماثلة من جهة ر�سمية.
 -5ا�ستمارة العطاء م�سعرة وموقعة لكافة الن�سخ مع بيان مدة اجناز العمل والعنوان الكامل لل�شركة
ورقم الهاتف.
-6الدائرة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات.
-7عدم ادراج �أي حتفظات او �شروط غري مقبولة.
 -8الدائرة غري م�س�ؤولة يف حالة عدم امل�صادقة على الإحالة من قبل اجلهات املعنية.
 -9تقدمي ما ي�ؤكد الكفاءة املالية للمتقدمني على ان يكون ك�شفا لل�سنة املا�ضية معدا من قبل حما�سب
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ا�سم امل�شروع
ان�شاء حديقة مثلث يف اال�سماعيلية 1/
بناء غرفتني يف الطابق العلوي لبلدية �سوق ال�شيوخ
بناء قاعة اجتماعات يف الطابق العلوي لبلدية �سوق
ال�شيوخ

املديرالعام

وزارة ال�صناعة واملعادن
ال�شركة العامة لل�سمنت ال�شمالية
رقم املناق�صة:
23/T/NOC-4/ 2009
عنوان املناق�صةSlipring induction motor:

م�/إعالن املناق�صة

تدعو ال�شركة املجهزين من ذوي اخل�برة واالخت�صا�ص لال�شرتاك يف املناق�صة لتجهيز امل��واد �أع�لاه مراجعة
مقر ال�شركة الكائن يف املو�صل – �شارع الكورني�ش او مكتب ال�شركة يف بغداد الواقع يف بناية ال�شركة العامة
لل�صناعات القطنية (دائرة البيع املبا�شر �سابق ًا) للح�صول على اوراق املناق�صة لقاء مبلغ قدره ( )100000مائة
الف دينار غري قابل للرد وتودع العطاءات يف �صندوق العطاءات يف مقر ال�شركة مبوعد اق�صاه ال�ساعة الثانية
ع�شرة ظهرا ليوم ( )2009/11/22وعلى ان-:
 يقدم العطاء بثالثة ظروف خمتومة مثبت عليها ا�سم ال�شركة ورقم املناق�صة وا�سم املادة (الأول فني والثاينجتاري والثالث امل�ستم�سكات املطلوبة وت�شمل-:
� .1شهادة ت�أ�سي�س لل�شركة.
 .2تقدمي ت�أمينات اولية بن�سبة  %1من قيمة العطاء ب�صك م�صدق او خطاب �ضمان مثبت عليه عبارة (ت�أمينات
�أولية للمناق�صة).
� .3أ -تقدمي ت�أمينات  %5من قيمة العقد حل�سن االداء على �شكل خطاب �ضمان او �صك م�صدق �صادر من م�صرف
عراقي معتمد بعد ر�سو املناق�صة وا�صدار امر االحالة ويتم اطالقها بعد و�صول املواد ومطابقتها للموا�صفات.
ب -يتم ا�ستقطاع  %10من قيمة العقد حلني انتهاء فرتة ال�ضمان ملدة �سنة كاملة .
 .4كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة لل�ضرائب او عدم ممانعة نافذة لعام .2009
 .5و�صل �شراء املناق�صة.
مالحظة:
 ال�شركة غري ملزمة بقبول اوط�أ العطاءات يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور الن�شر والإعالن (الأخري) يهمل �أي عطاء غري م�ستوف لل�شروط اعاله تدعو ال�شركة كافة امل�شاركني حل�ضور اج��راءات فتح العطاءات يف ال�ساعة ( )12ظهرا من يوم تاريخ الغلقلالطالع على �إجراءات فتح ال�صندوق وتوقيع حم�ضر م�شرتك بذلك.
 تدعو ال�شركة كافة امل�شاركني حل�ضور امل�ؤمتر املنوي عقده يف مقرها لالجابة على اال�ستف�سارات يف ال�ساعةالثانية ع�شرة وقبل �سبعة �أيام من تاريخ الغلق
 ميكن االطالع على موا�صفات املادة املطلوبة وكذلك ال�شروط العامة للمناق�صة على موقع ال�شركة االلكرتوينعلى العنوان الآتيwww.ncsc-iraq.com :

املدير العام

قانوين.
 -10يتحمل املقاول �أو ال�شركة التي يحال بعهدتها العمل كافة ال�ضرائب والر�سوم مبا فيها ر�سوم
الكمارك والت�أمني او اية ر�سوم اخرى تفر�ض من قبل الدولة.
 -11العطاء نافذ ملدة �شهرين.
 -12ارفاق و�صل �شراء العطاء عند التقدمي.
 -13على مقدمي العطاءات زيارة املوقع واال�ستف�سارعن كل تفا�صيل العمل قبل التقدمي.
 -14يهمل �أي عطاء غري م�ستوف للم�ستم�سكات اعاله.
� -15سوف يتم ا�ستبعاد املقاول او ال�شركة غري الكفوءة من خالل التجربة معه يف املقاوالت ال�سابقة
التي نفذها وعلى ا�سا�س التقييمات املعدة من قبلنا.
 -16يتحمل من تر�سو عليه املناق�صة اجور االعالن او اية م�صاريف اخرى.
 -17تتحمل الدائرة امل�ستفيدة م�س�ؤولية الك�شف الفني املعد من قبلها واعتدال ا�سعاره.
 -18يقدم العطاء يف ثالثة ظروف خمتومة االول للعر�ض الفني واالخر بقائمة اال�سعار والثالث
بامل�ستم�سكات اعاله وان اخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية ال�ساعة ( )12ظهرا من يوم االحد امل�صادف
 2009/11/15على ان تقدم العطاءات يف الق�سم القانوين ملديرية بلديات ذي قار.
� -19سيتم فتح العطاءات يف بداية ال��دوام الر�سمي لليوم التايل لتاريخ اخر موعد لقبول ت�سلم
العطاءات واملبني اعاله.
 -20من لديه الرغبة احل�ضور يف مديرية بلديات ذي قار بالوقت واملكان املحددين اعاله عند فتح
العطاءات.
� -21سوف ي�صار اىل عقد م�ؤمتر يف مبنى مديرية بلديات ذي قار لالجابة على ا�ستف�سارات امل�شاركني
يف املناق�صة بتاريخ .2009/11/9
� -22سوف ي�صار اىل اهمال �أي عطاء يتجاوز مدة تنفيذه تاريخ .2009/12/25

الدائرة امل�ستفيدة

املوقع

الت�أمينات
املطلوبة بالدينار

بلدية �سوق ال�شيوخ
بلدية �سوق ال�شيوخ

ق�ضاء �سوق ال�شيوخ 2500000
بناية بلدية �سوق ال�شيوخ 1250000

بلدية �سوق ال�شيوخ

بناية بلدية �سوق ال�شيوخ 2400000

الت�صنيف
التا�سعة
التا�سعة
التا�سعة

ر .مهند�سني اقدم
�سالم ها�شم ال�صايف  /مدير بلديات ذي قار
2009/10/29

Ministry of Industry and Minerals Northern State co.
Northern cement state co. in Nineveh
Tender No.: 23/T/NOC-4/ 2009
Tender Title :- slipring induction Motor
Subj: Tender Announcement

Dear Sirs ,
Our company invites all the specialized expertised suppliers to participate in the above Tender to supply
the a/m materials. to refer to our company administration situated in Mosul - kornesh street or to
our company Bureau in Baghdad in the building near the state co. for cotton Industries to obtain the
tender documents after paying the amount of 100000 ID. Unreturnable , however the offers should be
deposited in the tender box in the company administration site not later than the time 12:00 in the midday , at the date 22 /11/ 2009 same to contain: the offer should be submitted in three separate sealed
stamped envelopes (Technical , commercial and document required stating the tender number,
material name).
1. Registration certificate issued by registration office in the Iraqi Ministry of Trade.
2. guarantee tender participant should submit preliminary guarantee 1% of the offer amount in the
form of bank guarantee or by. Certified cheaque through dependable Iraqi Bank accompanied with a
letter issued from the bank confirming that this cheaque or guarantee is right issued.
3.A.The participant should be submitted 5% bank guarantee/Certified cheaque when the tender
awarded to the supplier, through dependable Iraqi Bank accompanied with a letter issued from the
bank confirming that this cheaque or guarantee is right issued..
B. 10% will be deducted from the value of contract as guarantee period of' 365 days beginning from the
date of goods arrival to the site. same to be confiscated in case of violation of any contract clauses .
4. tax certificate issued by the tax authority allowing them to take part in the tender valid to the end of
year 2009.
5. Purchase receipt of the tender .
Note:
- Our company is not obliged to accept the lowest prices.
- If the tender awarded then the tender shall bear the publishing fees .
- The offer shall be neglected if not abide by the above condition .
- Our company invites all participants to attend opening of the offers
at 12:00 noon at the tender closing date and sign the report .
- Our company invites all participants to attend the meeting at the company
administration at 12:00 pm one week before the closing date to reply to any
question .
- The participants can see the specification of the required goods and the terms of tender participation on
the company site : www.nesc-Iraq.com
we are,

Hussein Muhsen Ubaid
For Director General

