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وزارة االتصاالت 
علوماتية   الشركة العامة لالتصاالت وا
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PDN  U½UO³ « WJ³A  wMH « rŽb «Ë qOGAð ŸËdA
( PDN تشغيـل والدعم الفني لشبـكة الباينات) ذكـورة اعاله مشروع ناقصة ا علومـاتية احدى تشكـيالت وزارة االتصاالت ان تدعو الـشركات اخملتصة الـراغبة باالشتـراك في ا يسر الـشركة العامـة لالتصاالت وا
نـاقصة عن طريق ارسـال مخولكم مع كـتاب التخـويل الرسمي الى مقـر الشركة الـكائن في (بغداد  –شارع ابو نـؤاس قرب فندق بـغداد- مكتب واصـفات الفنـية وشروط ا كن احلصـول على ا لـتقد عطـاءاتهم و
ناقـصة وفتح العطاءات الساعة الثانية دير العام  –الطابق العاشر) ولقـاء مبلغ قدره (١٫٢٥٠٫٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون الف ديـنار عراقي فقط غير قابل للرد وسيكون اخـر موعد لتقد العطاءات وغلق ا ا
وقع الرسمي والبريد االلكتروني للشركة واسم وعنوان ناقصة والعنوان الكامل للشركة وا وافق ٢٠ / ٣ / ٢٠١٩ على ن تقدم العـطاءات بظرف (فني وجتاري) ويكتب عليها رقم ا عشر ة ظهرا من يوم االربعاء ا
قاولة والبالغة (٢٫٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليـارين ومائتان وخمسون ملـيون دينار عراقي فقط كتأمـينات اولية على شكل خطاب تابعة العطـاء وعلى ان يرفق مع العطاء تأميـنات اولية بنسبة( ١%) من قيـمة ا اخملول 
ناقصة وتوضع العطاءات في علوماتية وحتديد نفاذية العطاء بـ(١٢٠) يوما من تاريخ غلق ا ضمان او صك مصدق من مصرف معتمد في العراق وان يكون غير مشروط وموجه الى الشركة العامة لالتـصاالت وا
ـعلومات االتـصال على ارقام زيد من ا طلـوبة و صندوق العـطاءات في مقر الـشركة العـامة لالتصاالت  –االستعالمات  –الطابق االرضي وسـيهمل العـطاء الغيـر مكتـمل للمواصـفات الفنـية والشروط الـقانونـية ا

درج ادناه .. مع التثدير  وقع االلكتروني ا الهواتف (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) و(٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او البريد االلكتروني او مراجعة ا
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جمهورية العراق 

مناقصة رقم ١ / خطة تنمية االقاليم ٢٠١٨

قاول والشركات العراقية واالجنبية الى/ كافة ا
م/ اعالن

محافظة ذي قار
العقود احلكومية

العدد ٣٠٨
التاريخ  ١١ / ٥ / ٢٠١٩


