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شـار لها ناقـصة ا تـقدمة عـلى ا الى كـافة الشـركات ا
في االعـلى والشـركـات الراغـبـة بـاالشتـراك فـيهـا يـسر
ــعــلـومــاتـيــة احـدى الــشــركـة الــعـامــة لالتــصـاالت وا
تشكيالت وزارة االتصاالت ان تنوه لكم بانه  تمديد
شروع شاركة  نـاقصة العامة باسـلوب ا مدة اعالن ا
ـنافـذ احلدوديـة البـرية امـرار السـعات الـدوليـة عبـر ا
لسنـة ٢٠١٩ وان تاريخ غلـقه وفتح العطـاءات سيكون
صادف السـاعة الـثانـية عـشرة ظـهرا مـن يوم االحـد ا
٢٠١٩/١٠/١٣ عــلـــمــا بــانـه ســيـــكــون مـــوعــد خــاص
تـوضـيـحي لـطـرح استـفـسـاراتـكم سـيـكـون يـوم االحد
ـصادف ٢٠١٩/١٠/٦ السـاعة احلاديـة عشر صـباحا ا
ـعـلـومـاتـية وفي مـقـر الـشـركـة الـعـامـة لالتـصـاالت وا
الــكــائن في (بــغــداد/ شــارع ابــو نــؤاس قــرب فــنــدق
ــنـاسـبــات) ولـهـذا بــغـداد/ الــطـابق االرضي/ قــاعـة ا
عـلـومات االتـصـال على ـزيـد من ا اقـتضى الـتـنويه و
ارقـام الــهـواتف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨)  (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢)
وقع االلـكـتروني او الـبـريد االلـكـتـروني او مراجـعـة ا

درج ادناه.. مع التقدير ا
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تقـرر تمـديد موعـد فتح العـطاءات لـلمنـاقصة اعاله
sheet piles اخلـاصـة بـتـجـهـيـز صـفـائح مـعـدنـيـة
شـروع تطـوير شـط احللـة داخل مديـنة احلـلة الى
وافق ٢٠١٩/١٠/٢٣ الساعة الثانية يوم االربعـاء ا

عشر بدال من تاريخ ٢٠١٩/١٠/٨ .
لذا اقتضى التنويه
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SUb./ Extending Announcement No.(2)
for the vear 2019

We extend the date of opening the tender of
supplying Sheet Piles for the project of De-
veloping Shatt AL Hilla inside AL-Hilla
City to Wednesday 23/10/2019 at (12:00
noon) instead of 8/10/2019

SO that we hint
Director Genenral


