
 وزارة االتصاالت
 الشركة العامة لالتصاالت والمعلوماتية

2/2102) اعالن المناقصة المرقمة / م    

 PDNمشروع تشغيل والدعم الفني لشبكة البيانات 

يسر الشركة العامة لالتصاالت احدى تشكيالت وزارة االتصاالت ان تدعو الشركات ذات 

مشروع تشغيل والدعم ) اعاله مشروعاالختصاص كافة بالتقديم على المشروع المذكور 

لتقديم عطاءاتهم ويمكن الحصول على المواصــفات الفنية  ( الفني لشبكة البيانات بي دي ان

وشــروط المناقصة عن طــريق ارسال مخولكم مع كــتاب التــخويل الرســمي إلى مــقر 

 –مكتب المدير العام  -بغدادشارع ابو نؤاس قرب فندق  –بــغداد )الــشركة الــكائن فــي 

مليون ومئتان وخمسون الف دينار   (1250000)مبلغ قدره ولقاء( الطابق العاشر

الساعة الثانية عشر   لتقديم العطاءات وسيكون اخر موعد ، فقط غير قــــــابل للرد عراقي

فني ) فين على ان تقدم العطاءات بظر 2102/ 2/   3االحد الموافق  مــــن يـــــوم " ظهرا

ويكتب عليها رقم المناقصة والعنوان الكامل للشركة والموقع الرسمي والبريد ( وتجاري 

االلكتروني للشركة واسم وعنوان المخول بمتابعة العطاء وعلى ان يرفق مع العطاء تامينات 

مليارين ومائتان (  2201111111) من قيمة المقاولة والبالغة % ( 0) اولية بنسبة 

كتامينات اولية على شكل خطاب ضمان او صك مصدق   مليون دينار عراقي فقطوخمسون 

من مصرف معتمد في العراق وان يكون غير مشروط وموجه الى الشركة العامة لالتصاالت 

وتوضع  من تاريخ غلق المناقصة " يوما( 021)والمعلوماتية ، وتحديد نفــاذية العطاء بـ 

الطابق  -االستعالمات  –مقر الشركة العامة لالتصاالت العطاءات في صندوق العطاءات في 

االرضي وسيهمل العطاء غير المكتمل للمواصفات الفنية والشروط القانونية 

, ( 10111100022)ولمزيد من المعلومات االتصال على ارقام الهواتف   المطلوبة

... درجين ادناهاوالبريد االلكتروني او مراجعة الموقع االلكتروني الم( 10111100100)

 .مع التقديــــــــــر
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Ministry of Communications  

ITPC 

Announcement of Tender 2/2019 

 

Project of Operating & Technical Support for PDN  

 

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 1,250,000 ID un-

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

opening the bids will be at 12 P.M in 3/2/2019. Offer should be accompanied 

with 1% of the estimated contracting value which is 225,000,000,0 ID as initial 

insurance by certified instrument or letter of credit with validity period of 120-

day from the date of closing this tender. That to be issued by official bank 

addrreses to ITPC with no conditions. 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 

 www.itpc.gov.iq 

 

legal_itpc@yahoo.com 

legal@itpc.gov.iq  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.moc.gov.iq%2F%3Ffbclid%3DIwAR1UvjkuROsh-xtL4obnjkEemrw9DnlMfbWZdPv1M_lYs97z304_NPQuwEE&h=AT24Yw9zb8K8pmMDZhoBfjR4OMF-OjPSRegRZBHjVtb45OIDnJ5NHzBxvM2plYNBDFTC95v6g1-ceHF-EPVUh35wtKHZfUralYObAsorSY6lH6iyNFtKgeYJ0shNKQ_jvfRB
http://www.itpc.gov.iq/?fbclid=IwAR2UyTNC5mVjtsvbdv4txhjeQBduf4vKRzJW4xud4vb0y8mSiypPJwRtbW0


advisor_minister@yahoo.com 

www.moc.gov.iq 

www.itpc.gov.iq 

Phones: 07600017078/ 07600017122 

Best Regards 

Basaam Salem Hussain 

DG of ITPC 

Chairman of the Board 
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