
 وزارة االتصاالت
والمعلوماتية الشركة العامة لالتصاالت  

مشروع انشاء مجمع سكني متكامل بنظام التقسيط لموظفي اعالن / م  

الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتية –وزارة االتصاالت   

احدى تشكيالت وزارة االتصاالت ان تدعو الشركات المختصة  تيسر الشركة العامة لالتصاال
انشاء مجمع سكني متكامل بنظام التقسيط لموظفي وزارة )الراغبة باالشتراك في  مشروع 

والتي لها اعمال مماثلة في هذ المجال   (الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتية  –االتصاالت 
عن التقديم على المشروع مواصــفات الفنية وشــروط لتقديم عطاءاتهم ويمكن الحصول على ال

بــغداد )طــريق ارسال مخولكم مع كــتاب التــخويل الرســمي إلى مــقر الــشركة الــكائن فــي 
مبلغ قدره ولقاء ( الطابق العاشر –مكتب المدير العام  -شارع ابو نؤاس قرب فندق بغداد –
لتقديم  وسيكون اخر موعد ، فقط غير قــــــابل للرددينار عراقي  خمسة ماليين( 0555555)

 1209/ 2 /  91الثالثاء المصادف  مــــن يـــــوم " صباحا عشر الحاديةالساعة العطاءات  

وتودع العطاءات في صندوق العطاءات الخاص بشركة االتصاالت داخل ظرف مغلق مكتوب 
كامل وبيان الموقع االلكتروني في وثائق عليه اسم الشركة والرقم الخاص بالشركة والعنوان ال

عطاءاتهم والبريد االلكتروني واسم الشخص المسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص 
العطاء على أن توقع الشركة المقدمة وتختم بختمها على كافة أوراق العطاء  والمالحق 

تحــديد و. ت المشاركةبحضور كافة الشركا" المرفقة بالعطاءات علما أن الفتح سيكون علنا

قابل للتمديد على ان تذكر بصورة تحريرية غلق المن تاريخ " يوما( 920)نفــاذية العطاء بـ 

وتوضع العطاءات في صندوق العطاءات في  وبشكل واضح وصريح من قبل الشركات المتقدمة
غير المكتمل الطابق االرضي وسيهمل العطاء  -االستعالمات  –مقر الشركة العامة لالتصاالت 

للمواصفات الفنية والشروط القانونية المطلوبة  ولمزيد من المعلومات االتصال على ارقام 

اوالبريد االلكتروني او مراجعة الموقع ( 00100090000), ( 00100090922)الهواتف 

 .مع التقديــــــــــر... االلكتروني المدرجين ادناه

     www.moc.gov.iq      www.itpc.qov.iq    legal_itpc@yahoo.commail:  -E

Legal_itpc@hotmail.com   

                                                                                                                            

 ...مع التقدير

 بسام سالم حسين

 وكالة/المدير العام 

 /9  /2091  

http://www.moc.gov.iq/
http://www.itpc.qov.iq/
mailto:legal_itpc@yahoo.com


 

Ministry of Communications 

Iraqi TELECOMMUNICATIONS, ITPC 

Announcement of 

Project of Constructing Integrated Compound by Installment 

Style for the MOC, Telecommunication Employees 

 

ITPC one of the branches of MOC is pleased to invite the willing companies to 

participate in the above tender according to announced conditions. The 

companies can obtain the tender conditions and technical specifications by 

their authorized person who should bring authorization letter to the 

headquarter of ITPC, Director General Office in the tenth floor, located in 

Baghdad, Abu Nuwas street next to Baghdad Hotel against 5,000,000 ID un-

returnable. The closing date to submit bids and closing this tender as well as 

opening the bids will be at 11 A.M. in 19/2/2019. The offer should be 

submitted in closed envelope written on it the name of the tender, address, 

website and the email of company. Also the name and address of authorized 

person who follows tenders. The tender papers and appendixes should be 

sealed by the submitted companies. Bidders will be opened publically with 

the attendance of participated companies. The validity period of 120-day 

from the closing date which can be extended. That’s to be written candidly 

by the companies. The tenders should be submitted in the tender's box of 

ITPC (ground floor next to Information section). The tenders which are not 

completed to technical specifications and legal conditions will be neglected.  

For more information contact the following e-mails or Telephone number. 

 

legal_itpc@yahoo.com 

legal@itpc.gov.iq  

advisor_minister@yahoo.com 

www.moc.gov.iq 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.moc.gov.iq%2F%3Ffbclid%3DIwAR1lZUvjSDbELjp1pLvK1AgIEoO-aitiXpCD8LcUyweo-AxUk9WWfa69Qdc&h=AT24Yw9zb8K8pmMDZhoBfjR4OMF-OjPSRegRZBHjVtb45OIDnJ5NHzBxvM2plYNBDFTC95v6g1-ceHF-EPVUh35wtKHZfUralYObAsorSY6lH6iyNFtKgeYJ0shNKQ_jvfRB


www.itpc.gov.iq 

Phones: 07600017078/ 07600017122 

Best Regards 

Basaam Salem Hussain 

DG of ITPC 

Chairman of the Board 

 

 

http://www.itpc.gov.iq/?fbclid=IwAR1FZU1jK5v5mwf7YW-W1eQ6-H-vbcGZmqi0cDWNgZrkJkFSFb8DpjVdaVY

