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                                                   ئيدارةي طةرميـان                                                                                                             

 بةرِيَوةبةرايةتى كاروباري ياسا

      3054:     ذمــــارة 
                                                                                                                                                     1512 /    21/     21:      ريَكـةوت

 

 بانطهَيشيت طشيت
 ذةىتةندةرى ثرؤ( GP.27-2021)ذمارة/نهييَن كةمكردنةوةي

 [ كةالر/  شيَخ تةويللة ناحيةي  سيَ بةي خاندي طةياندني كارةبا بؤ طون] 
 بانطهيَشيت كراوة/ كةمكردنةوةي نهيَين 

 

  

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة,جةمااااا ركثكة  ةااااا ةجةثااااا ناكجةنااااااث  ةثةنااااا كرةثةنياكانيانااااااةةسكن ةنااااا ثكةنااااا ة  نااااا كرةةيََََطااااااسةرجةمااااا ر   ة   ئا
ئامااجة  رِةََوك  رةةا   ةسة  كاد سن ةةةة ا ةما رة وس ا جةةةةة,ة(ةةنا الرة  رِةََوك  رةةا   ةسة  كاد سن ةنارك ااجةةةة)ةن ةئاااسكن ةثكة  ةالة ةة

ة ا ةسةاوةنهةئي ةركنا ااةة داا ةةةةةاايََ ةاارىة.بةىة  كا ةرىةن سناهة  ةا ة ااةما رسةنهةةةةة  رن سةئااركوثثة,ةخ رجةسكن ةََتةةنارك اجةن الر
ة.كةنارِن ثسةة(ة09ة)ةث ناكن  ااثكجة  ََة   يََد سن ةة.ة  ا   متهةثكرط  نهة  ن كر

ة

 سكن ةََتةن ةن ةثكةا ةة(ة2902)ما َ ةة(ة2ة)ئ  ةن اد سن ثكةطشيتةة ة  ثيََ ةرةََنماة ة  ََة   يََد سن ةط ةََب مت ةحدوا ةة ناةةااارك
 .ارةن ة  ن كرة ية  اوثةثيََشد شةن

 ةةةةةةةةةةةةةة(2920/ةة02/ةة22ةكاا   ةسثثة)رِناىة اااةةسكنااا ةسكمااتةثاا ََةكثك(ة2920/ة02/ة01ةكاا   ةماا ََة)ثكرط  نااهة  ناا كرة اا ةرِناىةة
 ةناةةةسك يََاتةةسةناارة ا وةرةةةك متة(ة290999)كرِنة  ةئي ةركىةط راياةة  رةاب رة  ةىةنيوة(ة00:99ة)ىةم رة  ة  ةانهة اةة(ة0ة)نا ذايََ ة

 اايةةئاا ثةن ماا ىةناا ةناا  ةن سن ثكناا جةن ةََااهةة وَثن سناا ثكىةئاا  ةئاطاسةرةياا ةسكن ثةََتاا ةئ مااتيىةثكةةََتاا ثكة اايةخاثكن ناا جناط رِ
ة.سكرسكضيََتة

 رِناىةئاكاد ةةن سناهةةةةثكنيوكرِنةسك يََتةىةثيََشة(ة99:00)نا ذايََ ةة(ة2920/ةة02/ةة22ةك   ةم ََة)ةط رِةن ثكىة  ن كرةرِناىةنا  ةسثة
 .ثََاىةسثة  رِةهةثشوثىةف راهةسةةسثةةسكخ ةََتة ينيوكرِنةسك يََتةثكة  ةنا ثيََشةةج(ة00:99ة)نا ذايََ ةةناة  ة  ااةةرِ  ن كرة

 ية  ك ةرجةم ة جة   َط نان ة  ن كركن ة دا ةخوةوةارئ ن ةََتةثيََشةن ِةينة  ن كرة . 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة/ةطااا راياةةئيااا ةركجمااا رسةن ةةسك اااوةن ناكنااا ة  مااا رة  نااا كرجةث ةةة اااية ااا رةث مااايارةثةرِثثند سن ثكةااا  ةةةة  كااا ةر وةة
 . دا ةة  رةََوك  رةة   ةط ةََب مت ناة/ةنارث ارجة ون رجة

 

 ا ر  ناة: 

ةااةةةةثكةثساكير  ة ا ثة اوةركسةةةةة يََت(ةة0 يةة2ة)ثيََوةست ةئ ثةنياكانياةثة   َيََن كرةن ىةن   ك ةرىةسكن ةةثل ىةثي َيََند سنياةة .0
ةةةثااوةةسةناااةةثةةاا نيََتهة   َيََناا كرةنهةنورسمااتاةةةاااةة يََ ة ياااةةةثكةثيََنامااهةثكوةرك ااهةةناةةئ جناااا ة يََتنااارجة اثكاايََوكة 

  .ة   يََت(ةةة  ة  رةََم ةنورسمتاةةئ ثةن جةن ة ياار)

سات ة ا نا هةةة  ثيََ ةثةََن جة اثثيََضة  ة   َط نان ة  ن كرة  ةا ةةثيََوةة(ةالتعهد اخلط الضامن)   َيََناا جةنوثم ةثجة  ةئ متيط ة .2
ط ِرةن ثكىةة  ن كرةثِ ةن ة يََت ثكة  الة ةةثيََشد شةنارجة  نا كرةثكةاايرةثةثةانجة  ما رة يََاتةثكةث ما ن ةن ة يََاتة  الةا ةةةةةةةةة

 نارث ارجةةاماة  ةسةوةن ةئي ةركجةط راياة.ف راانط جةسةسةنوثسةةاةةب

 .ناجةن سن ثكجة  ن كرةسكمتةث ََةسكنا ة  ةرِةرِناكةن ثك (ة09)ة(مدة نفاذ العطاءات  )ااثكجةنارةن سثثجة  ن كركناةة .3

ةااةةةةنياكانيانااةةة  ك ةرجةسكن ةةثشتطريجة  رِةََوك  رةة   ةطشيتة ياارن سن ن ةثيََوةست ةئ ثةنياكانياةثة   يََن كرةن جة .1
 .ةني ن ة يضةن  ةثةنور  ةة ن ةةاماة ةة   يََت



 

 ayad     /GP.27-2021/           E-mail //  edaray.garmiyan@yahoo.com    رَيطاى كفرى –كةالر : ناونيشان  

 .ة   يََتةاةة(ة2920)ئ متيثان ةنوةََ ةما َ ةة  ك ةرجةسكن ةن ةن كرةن جةيََََََثيََوةست ةئ ثةنياكانياةثة   َ .5

مكارسةة ية  راكثكن جةطشيتة ا ة يناارجةثيََوةساتةةةةةنوثم ةثجف راانط جةط ةََب متد سةة يجة  ة ةث نم جة  ن كرة ةثيََشة .2
 .ة  لََة وككيََنيََت ثكة

ة.سكم الَ  ةط ةََب متةثا  ن ةن ةة ة  ة بولََةن سن ةن ارتة ةن خ ة  ن كرة .2
  

 ورى عبدالقادرـــالل نــج                                                                                                                                                   
 بةوةكالةت/ سةرثةرشتيارى ئيدارةى طةرميان                                                                                                                                   

 


