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ائة ـوظفي شبكة االعالم العراقي وبكلفـة تخمينية قدرها (٤٢١٫٨٠٠٫٠٠٠) اربعمـائة وواحد وعشرون مليون وثما ؤهل وذوي اخلبـرة (شركات ومكاتب) لتقد عطاءاتهم لـلعمل اخلاص بتوفير خطوط نقل  ١- يسر (شبكة االعالم العـراقي) دعوة مقدمي العطاءات ا
الف دينار عراقي ال غير.

وظف العامل في مقر الشبكة. وازنة اجلارية االحتادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ خدمة نقل ا الية ضمن ا ٢- تتوفر لدى (شبكة االعالم العراقي) التخصيصات ا
ستـردة البالغة (٢٥٠٫٠٠٠) مائتان وخمسون نصور) وبعد دفع قيـمة البيع للوثائق غير ا ـناقصات الكائن في بغداد/ الصاحليـة/ قرب فندق ا ٣- بامكان مقـدمي العطاء الراغب في شراء وثائق العطـاء (باللغة العربية) مراجعـة (شبكة االعالم العراقي قسم العقود وا

ب في اعاله. علومات مراجعة العنوان ا زيد من ا الف دينار عراقي ال غير) وبامكان مقدمي العطاء الراغب في احلصول على ا
تأخرة. وافق ٢٠١٩/٩/١٢) وسوف ترفض العطاءات ا نصور) ويكون تقد العطاءات لغاية (الساعة الثانية عشر بعد الظهر من يوم اخلميس ا ٤- تسلم العطاءات الى العنوان االتي (شبكة االعالم العراقي/ التشريفات الكائن في بغداد/ الصاحلية/ قرب فندق ا

ثليهم الـراغب باحلضور في نـفس الزمان والتاريخ اعاله. ويـجب ان تتضمن العطـائات ضمان للـعطاء (التأميـنات االولية) والبالـغة (١%) من مبلغ الكلـفة التخمـينية على شكل (خـطاب ضمان مصرفي او صك ٥- وسيـتم فتح العطاءات بـحضور مقدمي العـطاءات او 
ناقصة. بلغ (٤٫٢١٨٫٠٠٠) اربعة مالي ومائتان وثمانية عشر الف دينار عراقي ال غير) وسيتم اعتماد الوثائق القياسية اخلاصة بتجهيز اخلدمات غير االستشارية في جميع مراحل ا مصدق) و

. 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 . ٨- العطاء واستمارة معلومات التأهيل القسم اخلامس/ جدول الفعاليات) اضافة الى تقد الوثائق ا
ناقصة اجور النشر واالعالن. ٩- يتحمل من ترسو عليه ا

.(www,imn.iq) وقع االلكتروني لشبكة االعالم العراقي هو ناقصات هو ( contract@lmn.iq ) وان ا ١٠- وان البريد االلكتروني لقسم العقود وا
مع فائق التقدير واالحترام


