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وازنـة اجلارية نـاقصـة اعاله مدرجة ضـمن ا نـاقصة رقم (٢) لـسنـة ٢٠١٩ (جتهـيز كامـيرات تـلفزيـونيـة) علمـا ان ا تـعلن شـبكة االعالم الـعراقي عن اعـادة اعالن ا
ائة واثنى عشر الف وخمسمائة دينار عراقي وفق الوثائق االحتـادية لعام ٢٠١٩ وبكلفة تخمينية قدرها (٦٥٧٫٨١٢٫٥٠٠) ستمائة وسبعة وخمسون مليون وثما
ناقصات الواقع في مقر شبكة االعالم العراقي لقاء مبلغ قدره (٢٥٫٠٠٠ الف دينار) غير قابلة للرد على ان كن احلصول عليها من قسم العقود وا الـقياسية التي 
ـدة ثالثة اشهـر من تاريخ صدورها. عـتمدة وتـكون نافذة  ـصارف العـراقية ا تـرفق التامـينات االوليـة بنسـبة ١ % بصك مصـدق او خطاب ضـمان صادر من احد ا
طـلوبـة في الوثـيقـة القـياسيـة ويكـون تقـد العـطاءات لـغاية ـستـمسكـات ا نـاقصـة واسمـها مع كـافة ا وان يـقدم اجملـهز عـطاءه ويكـتب علـيه بشـكل واضح رقم ا
ـنصور ميليا ويتحمل من ترسو عليه وافق ٢٠١٩/١٠/٣١ في مقر الـشبكة الرئيسي في الصاحلية قرب فندق ا الساعة الثانية عـشر بعد الظهر من يوم اخلميس ا
ناقصـة اجور النشر واالعالن. عـلما ان الشبكـة غير ملزمـة بقبول اوطأ الـعطاءات استنادا الى تـعليمات تـنفيذ العقـود احلكومية رقم (٢) لـسنة ٢٠١٤ وان البريد ا

.(www.imn.iq) وقع االلكتروني للشبكة هو ناقصات هو (contract@lmn.iq) وان ا االلكتروني لقسم العقود وا
مع فائق التقدير واالحترام
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وازنة ـناقصـة اعاله مدرجة ضـمن ا ـناقصـة رقم (٤) لسنـة ٢٠١٩ (جتهيـز معدات مـونتاج واجـهزة خزن) عـلما ان ا تـعلن شبـكة االعالم العـراقي عن اعادة اعالن ا
اجلارية االحتاديـة لعام ٢٠١٩ وبكلفـة تخمينيـة قدرها (٢١١٫٥٥٠٫٠٠٠) مائتان واحـد عشر مليون وخـمسمائة وخمـسون الف دينار عراقي وفق الوثـائق القياسية
ناقـصات الواقع في مـقر شبكـة االعالم العراقي لـقاء مبـلغ قدره (٢٥٫٠٠٠ الف دينـار) غير قـابلة لـلرد على ان ترفق ـكن احلصول علـيها من قـسم العقـود وا التي 
دة ثالثة اشهر من تاريخ صدورها. وان يقدم عتمدة وتكون نافذة  صارف العراقية ا التامينات االولية بنسبة ١ % بصك مصدق او خطاب ضمان صادر من احد ا
طلـوبة في الوثيقة القياسـية ويكون تقد العطاءات لـغاية الساعة الثانية ستمسكات ا ناقصة واسمها مع كافـة ا اجملـهز عطاءه ويكتب عليه بشـكل واضح رقم ا
ناقصة اجور نصور مـيليا ويتحمل من ترسو عليه ا وافق ٢٠١٩/١٠/٣١ في مقر الشبـكة الرئيسي في الصاحلية قرب فندق ا عـشر بعد الظهر من يوم اخلميس ا
النشر واالعالن. علما ان الشـبكة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات اسـتنادا الى تعليمات تنفيذ العقود احلـكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ وان البريد االلكتروني لقسم

.(www.imn.iq) وقع االلكتروني للشبكة هو ناقصات هو (contract@lmn.iq) وان ا العقود وا
مع فائق التقدير واالحترام
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وازنـة اجلارية نـاقصـة اعاله مدرجة ضـمن ا ـناقـصة رقم (٥) لسـنة ٢٠١٩ (جتـهيـز شاشات فـيديـو وول) علمـا ان ا تعـلن شبـكة االعالم العـراقي عن اعادة اعالن ا
ـكن احلصـول عليـها من قسم االحتـادية لعـام ٢٠١٩ وبكـلفة تـخميـنيـة قدرها (١٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مـائة وعـشرون ملـيون دينـار عراقي. وفق الـوثائق القـياسـية التي 
نـاقصـات الواقع في مـقر شبـكة االعالم الـعراقي لقـا مبـلغ قدره (٢٥٫٠٠٠ الف ديـنار) غيـر قابـلة للـرد على ان تـرفق التامـينـات االولية بـنسـبة ١ % بصك العـقود وا
ـدة ثالثة اشهر من تاريخ صدورهـا. وان يقدم اجملهز عطـاءه ويكتب عليه بشكل عتـمدة وتكون نافذة  صـارف العراقية ا مصدق او خطـاب ضمان صادر من احد ا
طلوبـة في الوثيقة القياسية ويكون تـقد العطاءات لغاية الساعة الثـانية عشر بعد الظهر من يوم اخلميس ستمسكات ا ناقصة واسمهـا مع كافة ا واضح رقم ا
نـاقصة اجور النشر واالعالن. عـلما ان الشبكة نصـور ميليا ويتحـمل من ترسو عليه ا ـوافق ٢٠١٩/١٠/٣١ في مقر الشبكـة الرئيسي في الصاحليـة قرب فندق ا ا
ناقصــــــــــــــات هــو غـير ملزمة بقبول اوطـأ العطاءات استنادا الى تعلـيمات تنفيذ العـقود احلكومية رقم (٢) لسنـة ٢٠١٤ وان البريد االلكتروني لقـسم العقود وا
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