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ؤهـل وذوي اخلبرة (شركات ومكاتب) لتقد عطاءاتهم للعمل اخلاص بتوفير منظومة ارسال عبر شرائح االتصال وبكلفة تخمينية قدرها (٢٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠) ١- يسر (شبكة االعالم العراقي) دعوة مقدمي العطاءات ا
مائتان وسبعة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ال غير.

وازنة اجلارية االحتادية وينوي استخدام جزء منها لتوفير منظومة ارسال عبر شرائح االتصال. الية ضمن ا ٢- تتوفر لدى (شبكة االعالم العراقي) التخصيصات ا
نصور) وبعد دفع قـيمة البيع للوثائق ناقصات الـكائن في بغداد/ الصاحلية/ قـرب فندق ا ٣- بـامكان مقدمي العطاء الـراغب في شراء وثائق العطاء (بـاللغة العربية) مـراجعة (شبكة االعالم العراقي قـسم العقود وا

ب في اعاله. علومات مراجعة العنوان ا زيد من ا ستردة البالغة (٢٥٠٫٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار عراقي ال غير) وبامكان مقدمي العطاء الراغب في احلصول على ا غير ا
وافق نصور) ويـكون تقد الـعطاءات لغـاية (الساعـة الثانيـة عشر بعـد الظهر من يـوم االثن ا ٤- تسـلم العطاءات الى الـعنوان االتي (شبـكة االعالم العراقي/ الـتشريفـات الكائن في بـغداد/ الصاحلـية/ قرب فنـدق ا

تأخرة. ٢٠١٩/١٠/٢١) وسوف ترفض العطاءات ا
ثـليهم الـراغبـ باحلضـور في نفس الـزمان والتـاريخ اعاله. ويجب ان تـتضمن الـعطائـات ضمـان للعـطاء (التـأميـنات االوليـة) والبالـغة (١%) من مـبلغ الكـلفة ٥- سيتم فـتح العـطاءات بحـضور مقـدمي العـطاءات او 
ـبلغ (٢٫٤٧٥٫٠٠٠) مليـونا واربعـمائة وخمـسة وسبعـون الف دينار عـراقي ال غير) وسيـتم اعتمـاد الوثائق القـياسيـة اخلاصة بتـجهيز اخلـدمات غير التخمـينيـة على شكل (خطـاب ضمان مـصرفي او صك مصدق) و

ناقصة. االستشارية في جميع مراحل ا
. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد شروع  طلوبة ضمن الوثائق القياسية اخلاصة با عايير ا ٦- سيتم استبعاد اي عطاء غير مستوفي الحد ا

طلوبة يتم ملئها من قبل الشركة هي (القسم الثالث/ استمارة تقد قدمي العطاءات الشروط العامة للعقد) اما االقسام ا قدمي العطاء اضافة او حذف او تعديل على كل من (تعليمات  كن  ٧- ال 
طلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء ١٢-١ . العطاء واستمارة معلومات التأهيل القسم اخلامس/ جدول الفعاليات) اضافة الى تقد الوثائق ا

ناقصة اجور النشر واالعالن. ٨- يتحمل من ترسو عليه ا
.(www,imn.iq)وقع االلكتروني لشبكة االعالم العراقي هو ناقصات هو (contract@lmn.iq) وان ا ٩- وان البريد االلكتروني لقسم العقود وا

مع فائق التقدير واالحترام
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تـعـلن رئـاسـة جامـعـة كـركـوك عن اجـراء مـزايدة
عـلــنـيــة لـتــأجـيــر (مـكــتب اســــتــنـســاخ)  كـلــيـة
ـصادف ٢٠١٩/١٠/١٥ الـهـندسـة يـوم الثالثـاء ا
الــســاعــة الـــثــانــيــة عــشــر ظــهــرا في رئــاســــــة
اجلــامـــعــة فـــعــلى الـــراغــبـــ بــاالشـــتــراك في
ـــــزايـدة مراجـعـة شعـبـة العـقـــــود احلكـومـية ا
فـي رئــاســــــة اجلـــامـــعــة الســـتالم نـــســـخــة من
ـــبــلـغ قــدره (٢٥٠٠٠) الـــشـــــروط لـــقـــاء وصل 
خـمـسـة وعـشرون الـف دينـار فـقط غـيــــــــر قابل
للـرد يتم دفـعهـا في كلـية الـهنـدسة ويتـحمل من
ــزايـــدة اجـــــــور الـــنــشــــــــــــر تـــرســو عـــلــيـه ا

واالعالن.
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ـزايدة تـعـلن رئاسـة جـامعـة كـركوك عن اجـراء ا
الـعـلنـية لـتـأجيـر (الـكافـتريـا)  الـكائـنـة في كلـية
ــصـادف ٢٠١٩/١٠/١٧ االداب يــوم اخلــمــيس ا
الـساعة الـثانـية عشـر ظهرا فـي رئاسة اجلـامعة
وفق قـانون بـيع وايجـار اموال الـدولة رقم (٢١)
لــســنــة ٢٠١٣ فــعـلـى الـراغــبــ بــاالشــتـراك في
ـزايـدة مراجـعـة شـعبـة الـعـقود احلـكـومـية في ا
رئاسة اجلامعة الستالم نسخة من الشروط لقاء
ــبـلـغ قـدره (٢٥٠٠٠) خــمـســة وعـشـرون وصل 
الف ديـنـار فـقط غـيــر قـابل لـلـرد يـتم دفـعـهـا في
ـاليـة في الـكـلـية ويـتـحـمل من تـرسو الـشـؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. عليه ا
—U−¹ô«Ë lO³ « WM'
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