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وازنة اجلارية فـعلى الراغب باالشتراك ستشفى ومن تخصـيصات ا تعـلن مستشفى الكنـدي عن اعادة اعالن مناقصة تنظـيف ا
واصـفات التي ـسجـل رسـميـا داخل العراق تـقد عـطاءاتـهم وفق الشـروط وا نـاقصـة من الشـركات ذوي االخـتصاص وا في ا
ناقصة لقاء مبلغ ستـشفى/ مقرر جلنة العطاءات الكائنة في النهضـة لغرض شراء  مستندات ا كن احلصول عليها من ادارة ا
قدره (٥٠٫٠٠٠) خمسـون الف دينار ال غير. غير قابـلة للرد. على ان تقدم الـعروض داخل ظرف مغلق ومختـوم مع تثبيت العنوان
ـناقصـة ورقمها بـشكل كامل تـودع في صندوق الـعطاءات عـلما ان اخر مـوعد لقـبول العـطاءات يكون الـكامل على الـعطاء واسم ا

ستمسكات التالية: وافق ٢٠١٨/٨/٢٨ على ان ترفق مع العطاءات ا نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء ا
- هوية غرفة جتارة نافذة لعام ٢٠١٨ التنظيف حصرا.

- كافة اوليات تأسيس الشركة.
طلوبة بنـسبة (١ % ) من قيمة العطاء على شكل خطـاب ضمان او صك مصدق صادر من مصرف معتمد -  التأميـنات القانونية ا

بتصنيف جيد فما فوق.
انعة او براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب لغرض الدخول للمناقصة. - كتاب عدم 

وقف القانوني للشركة من حيث الضمان االجتماعي للعمال نافذ لسنة التعاقد. - كتاب يؤيد سالمة ا
- تقد احلسابات اخلتامية للسنت األخيرت مصدقة من اجلهات القانونية

- كتاب حجب البطاقة التموينية.
ستفيدة. ماثلة مؤيدة من اجلهات ا - قائمة باالعمال ا

مدة العقد (٥) اشهر.
- وصل شراء تندر.

عدات واالليات التخصصية. - بيان مؤهالت اجلهاز الفني واالختصاصي وبيان ا
طلوب. - تقد منهاج العمل ا

سؤول وقع االلكتـروني للشركة في وثـائق العطاء والبـريد االلكتروني واسم وعـنوان الشخص ا - بيان عـنوان ثابت للشـركة + ا
عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء.

الكلفة التخمينية للمناقصة للشهر الواحد (٣٩٫٨٣٠٫٠٠٠)  تسعة وثالثون مليون وثمنمائة وثالثون الف دينار ال غير.
WEŠö   

ـــــــــــــــــ
تلتزم الشركة بتوفير اجور العامل في حال كان هناك تأخير في دفع مستحقات الشركة

رقم (٤١٣) لسنة ٢٠١٧  تلتزم الشركة بدفع اجور العامل استنادا الى قرار مجلس الوزراء ا
ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ناقصة اجور نشر االعالنات. يتحمل من ترسو عليه ا
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أعـلــنت شــركـة زيـن الـعــراق أحـدى
شـركـات مـجـمـوعه زين الـرائـدة في
خـــدمــات االتــصــاالت والـــبــيــانــات
تـنقـلة في منـطقـة الشرق االوسط ا
وشمـال افريـقيـا عن توقيـعهـا عقدا
ـــيــة مع شـــركــة إريـــكــســـون الـــعــا
واقع الـشبـكية لتـحديث وتـطويـر ا
الــتـابـعـة لـهـا في كـربالء والـنـجف.
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس انه
بـهذا الـتـحديث سـيتـمـكن مشـتركي
زين العراق في كربالء والنجف من
الــتــمـــتع بــخـــدمــة انــتـــرنت عــالي
الـسـرعه و تـغـطـيه اقـوى وسـتـكون
الشـبكـة االولى في كربالء والـنجف
ـــســتــعــدة لـــلــتــرقــيه اجلــاهــزة وا
خلــــدمــــات اجلـــيـل الـــرابـع والـــتي
ســيـكــون لــهـا االثــر الــواضح عـلى
مــجــاالت تـــطــبــيــقـــات الــشــبــكــات
وســـــتــــوفــــر حـال شــــامـال وامــــنــــا
ــعـدالت وأحـجـام بـيـانـات أعـلى و
بكثير من الـسابق. وبهذا التحديث
ايــضـــا ســتــكــون زيـن الــعــراق هي
الـشـبـكة االولى الـتي تـغـطي جـميع
مــــــدن وقــــــرى ونــــــواحـي كــــــربالء
3G والـــنـــجف بـــخــدمـــة االنـــتــرنت
وبـطـاقه اســتـيـعـابـيه أكــبـر بـكـثـيـر
والـــتي ســـتـــمـــكن مـــشـــتـــركي زين
الـعـراق من الـتـمـتع بـتـجربـه رائعه
فـي االتـــــصـــــال وســـــرعـه فـــــائـــــقه
لـلــبـيــانـات وخــصـوصــا أن كـربالء
والـنجف تـستـعـد الستـقبـال مالي

الـــزوار خالل زيـــارة الـــعـــاشـــر من
مـحـرم واالربـعـينـيـة. ونـقـل الـبـيان
عن الرئيس الـتنفيـذي لزين العراق
عــلي الـــزاهــد قــوله (نـــحن في زين
الـعـراق مــلـتـزمـون بــتـوفـيـر أحـدث
شتـركينا في التقـنيات واخلـدمات 
الـعــراق. ويـعـد تــطـويـر الــشـبـكـات
احلـــالــــيـــة وتـــعـــزيـــزهـــا بـــأحـــدث
التـقنيات أولـوية رئيـسية بالـنسبة
تسـارعة فـيما واكـبة الـتطـورات ا
يـتـعـلق بـازديـاد حـجـم حـركـة مرور
الــبـــيــانـــات إضــافـــة إلى حتـــســ
ـشـتـركـ الـنـهـائـيـة. كـما جتـربـة ا
يعكس التزامنـا بالعمل على تزويد
مشـتركي خـدمات الـهاتـف احملمول
في العـراق بخدمـات عالـية اجلودة
تــتــنــاسب مع أســلــوب حــيــاتــهم).
ــوجب الــعـقــد فــإن شــبــكـة زين و
الــعــراق سـتــكــون ايـضــا الــشـبــكـة
االولى الــــتـي تــــربط مــــواقــــعــــهــــا
الــشـــبــكـــيــة في كـــربالء والـــنــجف
بــتـقــنـيـه الـكــيـبل الــضــوئي والـتي
ســتــعــمل عــلـى حتــســ وتــطــويـر
الـكــفـاءه الـتـشــغـيـلـيــة لـشـبـكه زين
تـزايد على العـراق لتلـبيه الـطلب ا
اتصـال البـيانـات عالي الـسرعه من
خالل توفـير طاقـة استيـعابيـة أكبر
وبالتالي خدمـة وتغطية افضل الى
مــشــتــركي زين الــعــراق احلــالــيـ
ويـتيح لـشبـكة زين الـعراق مـواكبة
ـستـقـبـلي علـى البـيـانات. الـطـلب ا
ومن جــانـــبــة عــلق الــدكــتــور عــلي
اخلويلدي الرئيس الـتنفيذي لهيئه

االعالم واالتصاالت على هـذا العقد
بـالــقــول " نـحن نــدعم و نــقـيم أداء
ـشـغـلـة في الـعـراق من الــشـركـات ا
خالل مـتــابـعه دائــمـة ونـطــلع عـلى
خطـطها الـتطـويريه لضـمان افضل
اخلـــدمـــات لـــلـــمـــشـــتـــركـــ وهــذا
االسـتـثـمـار من زين الـعـراق يـعـتـبر
خـــطــــوة في االجتــــاه الـــصــــحـــيح
وضــمن خــطـطــنــا لـتــطــويـر قــطـاع
االتـــصـــاالت فـي الـــعـــراق ويـــخــدم
ـشـتـركـ وخـصـوصـا في كـربالء ا
ــوسم والــنــجـف والــتي تــســتــعــد 
الــزيــارات"  ويـأتي هــذا اخلــبـر عن
الـعــقـد بــعـد أن أعــلـنت شــركـة زين
العـراق عن نتائـجها لـلنصف االول
من العام  2018والذي اعـتبـر ادائها
في هـذة الـفـتـرة اسـتـثـنـائـيـا حـيث
اضافت الـشركة  1.9ملـيون مـشترك
لـــقـــاعـــدة عـــمـالئـــهـــا في الـــعـــراق
وبــنـسـبه زيــادة بـلـغت  %15لـتـصل
الى  14.7مــلـــيـــون مـــشــتـــرك كـــمــا
ـوا قـويا في سـجـلت زين العـراق 
قــطـــاع خــدمــات الـــبــيـــانــات وهــو
احلـــافــز الــذي دفـع الــشــركـــة عــلى
االسـتثـمـار في الكـفاءه الـتـشغـيلـية
ـتـزايد والتـطـويـر لـتـلبـيه الـطـلب ا
على اتصال البيانات علي السرعه
وقع وجب شروط  هذا الـعقد ا و
ســتــعـــزز اريــكـــســون شــبـــكــة زين
الــــعــــراق خـالل تــــوفــــيـــــر طــــاقــــة
اسـتــيـعــابـيــة أعـلى وحتــسـ أداء
الــشـبــكـة الســتــيـعــاب هـذا الــطـلب

تزايد. ا
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