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عـلوماتـية احدى تـشكيالت وزارة يـسر الشـركة العـامة لالتصـاالت وا
االتــصـاالت ان تــدعـو الــشــركـات اخملــتـصــة الـراغــبــة بـاالشــتـراك في
ـذكـورة اعاله مــشـروع (تـشــغـيل والـدعـم الـفـني لــشـبـكـة ــنـاقـصــة ا ا
ـواصفات كن احلـصول على ا البـيانات PDN ) لتـقد عطـاءاتهم و
ـنــاقــصـة عن طــريق ارســال مــخـولــكم مع كــتـاب الــفــنـيــة وشــروط  ا
الـتـخـويل الـرسـمي الى مـقـر الـشـركـة الـكـائن في (بـغـداد - شـارع ابو
دير العام  –الطابق العاشر) ولقاء نؤاس قرب فندق بغداد  –مكتب ا
مـبلغ قدره (١٫٢٥٠٫٠٠٠) مـليون ومئـتان وخمسـون الف دينار عراقي
فـقط غـيـر قـابل لـلـرد وسـيـكــون أخـر مـوعـد لـتـقـد الـعـطـاءات وغـلق
نـاقصة وفـتح العطـاءات الساعة الـثانيـة عشرة ظـهرا من يوم االحد ا
ـوافق ٢٠١٩/٢/٣ عـلى ان تـقـدم الـعـطاءات بـظـرفـ (فـني وجتاري) ا
وقع الرسمي ناقصـة والعنوان الكامل للشركة وا ويكتب عليها رقم ا
ـتـابعـة العـطاء والبـريد االلـكـتروني لـلشـركـة واسم وعنـوان اخملول 
وعـلـى ان يـرفق مع الـعـطــاء تـأمـيـنـات اولــيـة بـنـســبـة (١%) من قـيـمـة
ـقـاولـة والـبالـغـة (٢٫٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مـلـياريـن ومائـتـان وخـمـسون ا
مليـون دينار عراقي فـقط كتأمينـات اولية على شـكل خطاب ضمان او
صك مـصـدق من مـصرف مـعـتـمد في الـعـراق وان يـكون غـيـر مـشروط
علوماتية . وحتديد نفاذية وموجه الى الشركة العـامة لالتصاالت وا
نـاقصة وتوضع العطاءات في العـطاء بـ (١٢٠) يوماً من تاريخ غلق ا
صنـدوق العطاءات في مقر الشـركة العامة لالتصاالت  –االستعالمات
كـتمل لـلمواصـفات الفـنية  –الـطابق االرضي وسيـهمل الـعطاء غـير ا

علومات االتصال على ارقام زيد من ا طلوبة و والشروط القانونية ا
الـهـواتف (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢)  (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او البـريـد االلكـتروني
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