
 

Irak Cumhuriyeti       Sayı: 14809 

Meysan Valiliği       Tarih: 16.07.2012 

Hükümet Sözleşmeleri Bölümü 

 

 

2012 yılına ait (80) sayılı ihalenin yeniden duyurusu 

Amare’de Abu Rumane semtinde bahçe yapmak /Vilayetleri kalkındırma 

 

Meysan Valiliği/Hükümet Sözleşmeleri bölümü aşağıda detayları bulunan ihaleyi 

duyurmaktadır. İhaleye katılmayı arzu eden kişiler Meysan Valiliğinin Teklifler Kabul 

Komisyonuna müracaat ederek şartları, talimatları ve teknik özellikleri içeren dosyayı 

(100,000) yüz bin Irak dinarı karşılığında alabilmektedir. İhaleler için son başvuru 

tarihi Çarşamba günü 01/08/2012 tarihi saat 12’ye kadardır. Teklifler, valilik binasının 

2.katında bulunan Hükümet Sözleşmeleri bölümüne sunulacaktır. Tekliflerin verilmesi 

gereken son gün tatil ise bir sonraki güne aktarılır.    

 

Not: 

• Kurum, en ucuz teklifi kabul etmek zorunda değildir ve ihaleyi kazanan 

kişi reklam ücretini ödemekle yükümlüdür. 

• İhale kapandıktan sonra teklif 2 ay geçerlidir. 

• Teklifin 1% teminat olarak 2 ay (28) gün geçerlilik süresi olan ve Irak'ın 
güvenirli bankalarından alınan bir çek veya teminat mektubuyla Meysan 

Valiliğine iletilir. İhale belirlendikten sonra içinde genel yedek meblağları 

da dahil olarak %5 teminat mektubu ödenecektir.  

 

 

No Proje adı  Yararlanan 

kurum 

Süre  Düzeyi  

1 6 adet sağlık evi  inşaatı  Meysan 

Sağlık 

Müdürlüğü 

60 gün Dokuz 

/inşaat 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Irak Cumhuriyeti       Sayı: 15040 

Meysan Valiliği       Tarih: 18.07.2012 

Hükümet Sözleşmeleri Bölümü 

 

 

2012 yılına ait (255) sayılı ihalenin duyurusu 

Kadınlar için sosyal yardımlaşma bina inşaatı /Vilayetleri kalkındırma 

 

Meysan Valiliği/Hükümet Sözleşmeleri bölümü aşağıda detayları bulunan ihaleyi 

duyurmaktadır. İhaleye katılmayı arzu eden kişiler Meysan Valiliğinin Teklifler Kabul 

Komisyonuna müracaat ederek şartları, talimatları ve teknik özellikleri içeren dosyayı 

(100,000) yüz bin Irak dinarı karşılığında alabilmektedir. İhaleler için son başvuru 

tarihi Pazar günü 05/08/2012 tarihi saat 12’ye kadardır. Teklifler, valilik binasının 

2.katında bulunan Hükümet Sözleşmeleri bölümüne sunulacaktır. Tekliflerin verilmesi 

gereken son gün tatil ise bir sonraki güne aktarılır.    

 

Not: 

• Kurum, en ucuz teklifi kabul etmek zorunda değildir ve ihaleyi kazanan 

kişi reklam ücretini ödemekle yükümlüdür. 

• İhale kapandıktan sonra teklif 2 ay geçerlidir. 

• Teklifin 1% teminat olarak 2 ay (28) gün geçerlilik süresi olan ve Irak'ın 
güvenirli bankalarından alınan bir çek veya teminat mektubuyla Meysan 

Valiliğine iletilir. İhale belirlendikten sonra içinde genel yedek meblağları 

da dahil olarak %5 teminat mektubu ödenecektir.  

 

 

No Proje adı  Yararlanan 

kurum 

Süre  Düzeyi  

1  Kadınlar için sosyal ve 

yardımlaşma binası.  

Sosyal ve 

yardımlaşma 

Meysan 

bölümü 

240 gün Sekiz/inşaat  

  

 

 



 

Irak Cumhuriyeti       Sayı: 15039 

Meysan Valiliği       Tarih: 18.07.2012 

Hükümet Sözleşmeleri Bölümü 

 

 

2012 yılına ait (245) sayılı ihalenin yeniden duyurusu 

Meysan’da plastik fabrikaları için araç temin etme /Vilayetleri kalkındırma 

 

Meysan Valiliği/Hükümet Sözleşmeleri bölümü aşağıda detayları bulunan ihaleyi 

duyurmaktadır. İhaleye katılmayı arzu eden kişiler Meysan Valiliğinin Teklifler Kabul 

Komisyonuna müracaat ederek şartları, talimatları ve teknik özellikleri içeren dosyayı 

(100,000) yüz bin Irak dinarı karşılığında alabilmektedir. İhaleler için son başvuru 

tarihi Perşembe günü 02/08/2012 tarihi saat 12’ye kadardır. Teklifler, valilik binasının 

2.katında bulunan Hükümet Sözleşmeleri bölümüne sunulacaktır. Tekliflerin verilmesi 

gereken son gün tatil ise bir sonraki güne aktarılır.    

 

Not: 

• Kurum, en ucuz teklifi kabul etmek zorunda değildir ve ihaleyi kazanan 

kişi reklam ücretini ödemekle yükümlüdür. 

• İhale kapandıktan sonra teklif 2 ay geçerlidir. 

• Teklifin 1% teminat olarak 2 ay (28) gün geçerlilik süresi olan ve Irak'ın 
güvenirli bankalarından alınan bir çek veya teminat mektubuyla Meysan 

Valiliğine iletilir. İhale belirlendikten sonra içinde genel yedek meblağları 

da dahil olarak %5 teminat mektubu ödenecektir.  

 

 

No Proje adı  Yararlanan 

kurum 

Süre  Düzeyi  

1 Meysan Plastik Fabrikası için ithal 

malzeme temin etme. 

Meysan 

Plastik 

Fabrikası  

150 gün Birinci sınıf 

ticaret odası 

kimliği veya 

ithal ve ihraç 

kimliği  
  

 

 
 



 

Irak Cumhuriyeti       Sayı: 15042 

Meysan Valiliği       Tarih: 18.07.2012 

Hükümet Sözleşmeleri Bölümü 

 

 

2012 yılına ait (258) sayılı ihalenin duyurusu 

Meysan İl Eğitim Müdürlüğüne ait projeler /Vilayetleri kalkındırma 

 

Meysan Valiliği/Hükümet Sözleşmeleri bölümü aşağıda detayları bulunan ihaleyi 

duyurmaktadır. İhaleye katılmayı arzu eden kişiler Meysan Valiliğinin Teklifler Kabul 

Komisyonuna müracaat ederek şartları, talimatları ve teknik özellikleri içeren dosyayı 

(150,000) yüz elli bin Irak dinarı karşılığında alabilmektedir. İhaleler için son başvuru 

tarihi Pazar günü 05/08/2012 tarihi saat 12’ye kadardır. Teklifler, valilik binasının 

2.katında bulunan Hükümet Sözleşmeleri bölümüne sunulacaktır. Tekliflerin verilmesi 

gereken son gün tatil ise bir sonraki güne aktarılır.    

 

Not: 

• Kurum, en ucuz teklifi kabul etmek zorunda değildir ve ihaleyi kazanan 

kişi reklam ücretini ödemekle yükümlüdür. 

• İhale kapandıktan sonra teklif 2 ay geçerlidir. 

• Teklifin 1% teminat olarak 2 ay (28) gün geçerlilik süresi olan ve Irak'ın 
güvenirli bankalarından alınan bir çek veya teminat mektubuyla Meysan 

Valiliğine iletilir. İhale belirlendikten sonra içinde genel yedek meblağları 

da dahil olarak %5 teminat mektubu ödenecektir.  

 

 

No Proje adı  Yararlanan 

kurum 

Süre  Düzeyi  

1 5 adet 9 sınıflık okul inşaatı  Meysan İl 
Eğitim 

Müdürlüğü 

200 gün Beş / İnşaat  

  

 

 
 
 



 

Irak Cumhuriyeti       Sayı: 15042 

Meysan Valiliği       Tarih: 18.07.2012 

Hükümet Sözleşmeleri Bölümü 

 

 

2012 yılına ait (258) sayılı ihalenin duyurusu 

Meysan İl Eğitim Müdürlüğüne ait projeler /Vilayetleri kalkındırma 

 

Meysan Valiliği/Hükümet Sözleşmeleri bölümü aşağıda detayları bulunan ihaleyi 

duyurmaktadır. İhaleye katılmayı arzu eden kişiler Meysan Valiliğinin Teklifler Kabul 

Komisyonuna müracaat ederek şartları, talimatları ve teknik özellikleri içeren dosyayı 

(150,000) yüz elli bin Irak dinarı karşılığında alabilmektedir. İhaleler için son başvuru 

tarihi Pazar günü 05/08/2012 tarihi saat 12’ye kadardır. Teklifler, valilik binasının 

2.katında bulunan Hükümet Sözleşmeleri bölümüne sunulacaktır. Tekliflerin verilmesi 

gereken son gün tatil ise bir sonraki güne aktarılır.    

 

Not: 

• Kurum, en ucuz teklifi kabul etmek zorunda değildir ve ihaleyi kazanan 

kişi reklam ücretini ödemekle yükümlüdür. 

• İhale kapandıktan sonra teklif 2 ay geçerlidir. 

• Teklifin 1% teminat olarak 2 ay (28) gün geçerlilik süresi olan ve Irak'ın 
güvenirli bankalarından alınan bir çek veya teminat mektubuyla Meysan 

Valiliğine iletilir. İhale belirlendikten sonra içinde genel yedek meblağları 

da dahil olarak %5 teminat mektubu ödenecektir.  

 

 

No Proje adı  Yararlanan 

kurum 

Süre  Düzeyi  

1 5 adet 9 sınıflık okul inşaatı  Meysan İl 
Eğitim 

Müdürlüğü 

200 gün Beş / İnşaat  

  

 

 
 
 



 

Irak Cumhuriyeti       Sayı: 15041 

Meysan Valiliği       Tarih: 18.07.2012 

Hükümet Sözleşmeleri Bölümü 

 

 

2012 yılına ait (204) sayılı ihalenin yeniden duyurusu 

Meysan Genç ve Spor Müdürlüğüne ait projeler /Vilayetleri kalkındırma 

 

Meysan Valiliği/Hükümet Sözleşmeleri bölümü aşağıda detayları bulunan ihaleyi 

duyurmaktadır. İhaleye katılmayı arzu eden kişiler Meysan Valiliğinin Teklifler Kabul 

Komisyonuna müracaat ederek şartları, talimatları ve teknik özellikleri içeren dosyayı 

(100,000) yüz bin Irak dinarı karşılığında alabilmektedir. İhaleler için son başvuru 

tarihi Pazar günü 05/08/2012 tarihi saat 12’ye kadardır. Teklifler, valilik binasının 

2.katında bulunan Hükümet Sözleşmeleri bölümüne sunulacaktır. Tekliflerin verilmesi 

gereken son gün tatil ise bir sonraki güne aktarılır.    

 

Not: 

• Kurum, en ucuz teklifi kabul etmek zorunda değildir ve ihaleyi kazanan 

kişi reklam ücretini ödemekle yükümlüdür. 

• İhale kapandıktan sonra teklif 2 ay geçerlidir. 

• Teklifin 1% teminat olarak 2 ay (28) gün geçerlilik süresi olan ve Irak'ın 
güvenirli bankalarından alınan bir çek veya teminat mektubuyla Meysan 

Valiliğine iletilir. İhale belirlendikten sonra içinde genel yedek meblağları 

da dahil olarak %5 teminat mektubu ödenecektir.  

 

 

No Proje adı  Yararlanan 

kurum 

Süre  Düzeyi  

1  İl merkezinde 4 adet halı saha 

(40x25) boyutlarında  

Meysan 

Genç ve 

Spor 

Müdürlüğü 

150 gün Sekiz / İnşaat  

2 İl merkezinde 3 adet halı saha 

(40x25) boyutlarında 

Meysan 

Genç ve 

Spor 

Müdürlüğü 

100 gün Dokuz / 

İnşaat 

  

 

 
 
 
 



 

Irak Cumhuriyeti       Sayı: 15043 

Meysan Valiliği       Tarih: 18.07.2012 

Hükümet Sözleşmeleri Bölümü 

 

 

2012 yılına ait (159) sayılı ihalenin yeniden duyurusu 

Meysan Elektrik Dağıtım Müdürlüğüne ait projeler /Vilayetleri kalkındırma 

 

Meysan Valiliği/Hükümet Sözleşmeleri bölümü aşağıda detayları bulunan ihaleyi 

duyurmaktadır. İhaleye katılmayı arzu eden kişiler Meysan Valiliğinin Teklifler Kabul 

Komisyonuna müracaat ederek şartları, talimatları ve teknik özellikleri içeren dosyayı 

(100,000) yüz bin Irak dinarı karşılığında alabilmektedir. İhaleler için son başvuru 

tarihi Perşembe günü 02/08/2012 tarihi saat 12’ye kadardır. Teklifler, valilik binasının 

2.katında bulunan Hükümet Sözleşmeleri bölümüne sunulacaktır. Tekliflerin verilmesi 

gereken son gün tatil ise bir sonraki güne aktarılır.    

 

Not: 

• Kurum, en ucuz teklifi kabul etmek zorunda değildir ve ihaleyi kazanan 

kişi reklam ücretini ödemekle yükümlüdür. 

• İhale kapandıktan sonra teklif 2 ay geçerlidir. 

• Teklifin 1% teminat olarak 2 ay (28) gün geçerlilik süresi olan ve Irak'ın 
güvenirli bankalarından alınan bir çek veya teminat mektubuyla Meysan 

Valiliğine iletilir. İhale belirlendikten sonra içinde genel yedek meblağları 

da dahil olarak %5 teminat mektubu ödenecektir.  

 

 

No Proje adı  Yararlanan 

kurum 

Süre  Düzeyi  

1  El-Vihda ve Ruseytem köylerinin 

elektriğini geliştirme, Ali Garbi ve 

Kumeyt ilçesinin eski elektrik 

şebekesini ortadan kaldırma  

Meysan 

Elektrik 

Dağıtım 

Müdürlüğü 

75 gün Dokuz/ 

İnşaat  

  

 

 
 
 
 
 



 

Irak Cumhuriyeti       Sayı: 14807 

Meysan Valiliği       Tarih: 16.07.2012 

Hükümet Sözleşmeleri Bölümü 

 

 

2012 yılına ait (100) sayılı ihalenin yeniden duyurusu 

Amare Belediyesi için beton santralı temin etme ve çalıştırma/Vilayetleri kalkındırma 

 

Meysan Valiliği/Hükümet Sözleşmeleri bölümü aşağıda detayları bulunan ihaleyi 

duyurmaktadır. İhaleye katılmayı arzu eden kişiler Meysan Valiliğinin Teklifler Kabul 

Komisyonuna müracaat ederek şartları, talimatları ve teknik özellikleri içeren dosyayı 

(150,000) yüz elli bin Irak dinarı karşılığında alabilmektedir. İhaleler için son başvuru 

tarihi Salı günü 31/07/2012 tarihi saat 12’ye kadardır. Teklifler, valilik binasının 

2.katında bulunan Hükümet Sözleşmeleri bölümüne sunulacaktır. Tekliflerin verilmesi 

gereken son gün tatil ise bir sonraki güne aktarılır.    

 

Not: 

• Kurum, en ucuz teklifi kabul etmek zorunda değildir ve ihaleyi kazanan 

kişi reklam ücretini ödemekle yükümlüdür. 

• İhale kapandıktan sonra teklif 2 ay geçerlidir. 

• Teklifin 1% teminat olarak 2 ay (28) gün geçerlilik süresi olan ve Irak'ın 
güvenirli bankalarından alınan bir çek veya teminat mektubuyla Meysan 

Valiliğine iletilir. İhale belirlendikten sonra içinde genel yedek meblağları 

da dahil olarak %5 teminat mektubu ödenecektir.  

 

 

No Proje adı  Yararlanan 

kurum 

Süre  Düzeyi  

1  Amare Belediyesi için beton 

santralı temin etme ve monte etme 

(Stiter Alman üretimi). 

Amare 

Belediye 

Müdürlüğü 

180 gün İthal ve ihraç 

kimliği veya 

birinci sınıf 

ticaret odası 

kimliği 
  

 

 
 
 
 
 
 



 

Irak Cumhuriyeti       Sayı: 14808 

Meysan Valiliği       Tarih: 16.07.2012 

Hükümet Sözleşmeleri Bölümü 

 

 

2012 yılına ait (257) sayılı ihalenin yeniden duyurusu 

Meysan Valiliğinde Cuma namazı için tavan inşaatı/Vilayetleri kalkındırma 

 

Meysan Valiliği/Hükümet Sözleşmeleri bölümü aşağıda detayları bulunan ihaleyi 

duyurmaktadır. İhaleye katılmayı arzu eden kişiler Meysan Valiliğinin Teklifler Kabul 

Komisyonuna müracaat ederek şartları, talimatları ve teknik özellikleri içeren dosyayı 

(150,000) yüz elli bin Irak dinarı karşılığında alabilmektedir. İhaleler için son başvuru 

tarihi Çarşamba günü 01/08/2012 tarihi saat 12’ye kadardır. Teklifler, valilik binasının 

2.katında bulunan Hükümet Sözleşmeleri bölümüne sunulacaktır. Tekliflerin verilmesi 

gereken son gün tatil ise bir sonraki güne aktarılır.    

 

Not: 

• Kurum, en ucuz teklifi kabul etmek zorunda değildir ve ihaleyi kazanan 

kişi reklam ücretini ödemekle yükümlüdür. 

• İhale kapandıktan sonra teklif 2 ay geçerlidir. 

• Teklifin 1% teminat olarak 2 ay (28) gün geçerlilik süresi olan ve Irak'ın 
güvenirli bankalarından alınan bir çek veya teminat mektubuyla Meysan 

Valiliğine iletilir. İhale belirlendikten sonra içinde genel yedek meblağları 

da dahil olarak %5 teminat mektubu ödenecektir.  

 

 

No Proje adı  Yararlanan 

kurum 

Süre  Düzeyi  

1  Valilik binasında Cuma namazı 

için tavan inşaatı 

Meysan 

Valiliği  
180 gün Beş /inşaat 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Irak Cumhuriyeti       Sayı: 14806 

Meysan Valiliği       Tarih: 16.07.2012 

Hükümet Sözleşmeleri Bölümü 

 

 

2012 yılına ait (249) sayılı ihalenin duyurusu 

Meysan Yol ve Köprü Müdürlüğüne ait projeler /Vilayetleri kalkındırma 

 

Meysan Valiliği/Hükümet Sözleşmeleri bölümü aşağıda detayları bulunan ihaleyi 

duyurmaktadır. İhaleye katılmayı arzu eden kişiler Meysan Valiliğinin Teklifler Kabul 

Komisyonuna müracaat ederek şartları, talimatları ve teknik özellikleri içeren dosyayı 

(150,000) yüz elli bin Irak dinarı karşılığında alabilmektedir. İhaleler için son başvuru 

tarihi Salı günü 31/07/2012 tarihi saat 12’ye kadardır. Teklifler, valilik binasının 

2.katında bulunan Hükümet Sözleşmeleri bölümüne sunulacaktır. Tekliflerin verilmesi 

gereken son gün tatil ise bir sonraki güne aktarılır.    

 

Not: 

• Kurum, en ucuz teklifi kabul etmek zorunda değildir ve ihaleyi kazanan 

kişi reklam ücretini ödemekle yükümlüdür. 

• İhale kapandıktan sonra teklif 2 ay geçerlidir. 

• Teklifin 1% teminat olarak 2 ay (28) gün geçerlilik süresi olan ve Irak'ın 
güvenirli bankalarından alınan bir çek veya teminat mektubuyla Meysan 

Valiliğine iletilir. İhale belirlendikten sonra içinde genel yedek meblağları 

da dahil olarak %5 teminat mektubu ödenecektir.  

 

 

No Proje adı  Yararlanan 

kurum 

Süre  Düzeyi  

1  Seyıd Ahmed El-Refai  

Nahiyesinde 4 Km uzunluğunda yol 

inşaatı ve Kumeyçe köyü için 3  

Km, Hacı Abdullah köyü 4,5 Km 

uzunluğunda  ve sebabat köyü için 

8 Km uzunluğunda yol inşaatı, El-

Suveyıt ve Ahrar köyleri için   12 

Km uzunluğunda yol inşaatı ve 

Hacı Helo Köyü için 6 Km 

uzunluğunda yol inşaatı. İnişler 18 

Km uzunluğunda olacaktır.  

Meysan Yol 

ve Köprü 

Müdürlüğü 

200 gün Beş /inşaat 

  

 

 
 
 
 
 



 
 
 



 

Irak Cumhuriyeti       Sayı: 14954 

Meysan Valiliği       Tarih:16.07. 2012 

Hükümet Sözleşmeleri Bölümü 

 

 

2012 yılına ait (151) sayılı ihalenin yeniden duyurusu 

Amare’de Abu Rumane semtinde bahçe yapmak /Vilayetleri kalkındırma 

 

Meysan Valiliği/Hükümet Sözleşmeleri bölümü aşağıda detayları bulunan ihaleyi 

duyurmaktadır. İhaleye katılmayı arzu eden kişiler Meysan Valiliğinin Teklifler Kabul 

Komisyonuna müracaat ederek şartları, talimatları ve teknik özellikleri içeren dosyayı 

(100,000) yüz bin Irak dinarı karşılığında alabilmektedir. İhaleler için son başvuru 

tarihi Çarşamba günü 01/08/2012 tarihi saat 12’ye kadardır. Teklifler, valilik binasının 

2.katında bulunan Hükümet Sözleşmeleri bölümüne sunulacaktır. Tekliflerin verilmesi 

gereken son gün tatil ise bir sonraki güne aktarılır.    

 

Not: 

• Kurum, en ucuz teklifi kabul etmek zorunda değildir ve ihaleyi kazanan 

kişi reklam ücretini ödemekle yükümlüdür. 

• İhale kapandıktan sonra teklif 2 ay geçerlidir. 

• Teklifin 1% teminat olarak 2 ay (28) gün geçerlilik süresi olan ve Irak'ın 
güvenirli bankalarından alınan bir çek veya teminat mektubuyla Meysan 

Valiliğine iletilir. İhale belirlendikten sonra içinde genel yedek meblağları 

da dahil olarak %5 teminat mektubu ödenecektir.  

 

 

No Proje adı  Yararlanan 

kurum 

Süre  Düzeyi  

1 Amare’de Abu Rummane semtinde 

(40x 330) boyutlarında bahçe 

inşaatı. 

Amare 

Belediye 

Müdürlüğü 

160 gün Sekiz /inşaat 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


