اعالنات

العدد ( )2516الثالثاء NO.2516.tue.12.JUL.2016 - 2016 /7/12

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة استئناف بغداد – الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد/1299:ب2014/
التاريخ 2016/7/5:
م  /اعالن
املدعي  /مدير عام املصرف العراقي للتجارة
 /اضافة لوظيفته
املدعى عليه  /معن غانم عبد الجليل
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم (/1299ب)2014/
يف  2014/6/30قرار يقضي الزامك بتأديتك اىل املدعي
 /اضافة لوظيفته مبلغاً وقدره احدى وثالثون مليوناً واحدى
وستون الف ومائة واربعة وتسعون دوالراً عن قيمة املبالغ التي
استوىل عليها تسهيالت مصرفية وخطابات ضمان وتحميله
الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة لوكيل املدعي مبلغاً قدره
خمسمائة الف دينار توزع موظفا الدائرة القانونية يف دائرة
املدعي.وملجهولية محل اقامتك حسب شرح املبلغ القضائي
املؤيد من الجهة الرسمية تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني
بقرار الحكم اعاله ولك حق الطعن به وفق الطرق املقررة
قانوناً وخالل املدة القانونية وبعكسه سيكتسب الحكم الدرجة
القطعية وفق االصول.
القاضي االول
محمد علي محمود نديم

دائرة صحة دياىل
تنويــــــــــــــــه
اعالننا املنشور بتاريخ  2016/7/3يف صحف الدستور بعددها  3683واملستقبل العراقي بعددها 1241
والبينة الجديدة بعددها  2513وردت يف املناقصة رقم /13/والخاصة بتجهيز سوائل تعقيم لألماكن ذات
الخطورة العالية عبارة فعلى الشركات التي لديها هوية غرفة تجارة نافذة لعام  2016واملكاتب العلمية
التي لديها هوية صادرة من نقابة الصيادلة مع هوية مستورد من وزارة التجارة بدال من هوية غرفة تجارة
نافذة لعام 2016وضمن الشروط املطلوبة تكون يف الفقرة أوال هوية الشركة مع محضر اجتماع وشهادة
تاسيس مع عقد تاسيس أو أي تعديل مصدق لسنة  2016بالنسبة للشركات مع اجازة ممارسة املهنة
صادرة من نقابة الصيادلة اما املكاتب العلمية فيتم تقديم كتاب منح اجازة فتح مكتب علمي صادر من
نقابة الصيادلة مع هوية غرفة تجارة صادرة من وزارة التجارة لذا اقتضى التنويه.
املدير العام
محافظة بغداد
لجنة البيع وااليجار االوىل
املوضوع  /اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل يف محافظة بغداد عن اجراء مزايدة علنية يف مقر مديرية ناحية
الكرادة الشرقية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013لتأجري العقار
املرقم  304/356بتاوين كساحة لوقوف السيارات دون مشيدات ويخلى العقار عند حاجة
املحافظة اليه بدون املطالبة بأي تعويض .فعلى الراغبني يف دخول املزايدة مراجعة الناحية اعاله
بعد مرور  30يوماً من اليوم التالي لنشر االعالن يف الجريدة الرسمية الساعة الثانية عشر ظهراً
..مستصحبني معهم وصل قبض صادر من محافظة بغداد بالتأمينات القانونية البالغة %30من
القيمة التقديرية واملستمسكات الثبوتية واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فستجري يف اليوم
الذي يليه علماً ان مدة العقد ثالث سنوات وبدل االيجار السنوي  2925000مليونان وتسعمائة
وخمسة وعشرون الف دينار.
محافظة بغداد
اعالن دائرة التسجيل العقاري يف املثنى
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدداً
بنا ًء على الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ  2016/6/8لتسجيل  192سهماً من اصل  336سهماً من العقار تسلسل 202
محلة الشرقي بأسم مهند نعمة حسن بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيداً للتسجيل وفق احكام قانون
التسجيل العقاري رقم ()43لسنة  1971قررنا اعالن هذا الطلب فعلى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة على هذا العقار
تقديم ما لديه من بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوماً اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع
العقار يف الساعة العاشرة صباحاً من اليوم التالي النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعياً يف الكشف الذي سيجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض.
رعد حسني زغري
دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

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

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

Tender announcement

ﺃﻋﻼﻥ ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

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

ﺗﻌﻠﻦ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻔﻲ \ ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ:

Tender 554/2016 - Services for the Gas Compressor Units Technical support on Badra
oilfield, Republic of Iraq

ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ  –2016\554ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺣﻘﻝ ﺑﺩﺭﺓ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

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.
In order to be eligible to quote in Tender, the Bidders shall meet the following qualification
criteria:
Bidder has to be able to demonstrate experience with regards to Presence of ongoing
Service Support contracts for Turbo Compressor Plants Globally
Bidder has to be able to demonstrate Project Experience with regards to ongoing
similar Service Support contracts in Republic of Iraq.
Possession of certified software and hardware, qualified personnel, necessary permits
and membership in professional associations and ASF agreements with relevant
MAN turbo-compressors OEM`s to supply and deliver services being the subject of
;the Tender
Bidder has to be able to demonstrate possession of licenses and registration
requirements for contract performance in the republic of Iraq.
Bidders have to be capable of obtaining required Bid Bond in the amount of
$100,000.00 (one hundred thousand) USD and contract performance bond in the
amount not less than 10% of contract value
Bidder has to be able to obtain and provide adequate insurance cover for all work and
services to be performed compliant to terms and conditions required by Company.
Bidder has to be able to providing details of their HSE procedures and standards and
HSE organizational structure
Bidder has to be able to confirm accreditation and certification to ISO 9001.
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ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻛﻝ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺃﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻠﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻁﺑﻳﻌﺗﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺣﻕ ﻟﻬﻡ
ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻠﺷﺮﻮﻃ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

-

-

ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻭﺟﻭﺩ ﻋﻘﻭﺩ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻋﻠﯩﻡ
ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ

-

ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺑﺎﺕ ﺧﺑﺭﺓ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻠﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻧﻲ ﻟﻭﺣﺩﺍﺕ ﺿﻐﻁ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

-

ﺍﻥ ﺗﻣﺗﻠﻙ ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ،ﻭﺍﻟﺗﺻﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭ ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻋﺿﻭﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﻣﺭﺍﻛﺯ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻊ ﻭﺣﺩﺍﺕ ﺿﻐﻁ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ MAN

-

ﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺗﺭﺍﺧﻳﺹ ﻭﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

-

ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ) $١٠٠٠٠٠ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻑ( ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ ،ﻭ ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﺣﺳﻥ ﺍﻻﺩﺍء ﺑﺣﺟﻡ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  ٪١٠ﻣﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩ.

-

-

ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺗﻐﻁﻳﺔ ﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﻋﻣﺎﻝ ﻭ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ

-

-

ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﺟﺭﺍءﺍﺕ ) HSEﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭ ﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ( ﻭﺍﻟﻬﻳﻛﻝ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻲ ﻝHSE

-

ﺗﻭﻓﺭ ﺷﻬﺎﺩﺓ  ISO 9001ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ

-

Bidders shall 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 the 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 on or before 5 PM
(UTC/GMT+4:00) on July 14, 2016. No applications will be received after aforementioned date
and time. The Tender Documentation will 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 submissions for above mentioned tender is August 7th, 2016, 5 PM
(UTC/GMT+4:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎء .ﺍﻟﻣﺷﻐﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭ ﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ،ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻱ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﻭ
ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻱ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺑﺫﻟﻙ.

ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻥ ﻭﺛﺎﺋﻕ 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 ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ tenders@gazpromneft-badra.com
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