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تاريخ النشر  // 0202-2-02االعالن المطبوع مؤرخ 0202-2-64
الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد
-

 يتتم تستليم العطتاء التع العنتون االتع(الشتركة العامتتة لتوزيتع كهربتاء بغتداد – قستم الشتنون التجاريتتة –
شتتعبة المناقصتتا – الطتتابا االر تتع ) لتتع الموعتتد المحتتدد -اختتر موعتتد لتستتليم العطتتاءا (الستتاعة
الواحدة بعد الظهر من يوم االحد والمصادف . )0202-3-61

البريد اإللكتروني
عنوان المناقصة
رقم المناقصة
ملخص عن المناقصة
الموعتتتتتد النهتتتتتاني لت تتتتتديم
العطاءا
الشروط العامة للمناقصة
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تشييد محطة األكرمين سعة (  ) 0/5613مفا جهد  66/55كف
مناقصة رقم (ش  .ب )0202 / 61 / .
تشييد محطة األكرمين سعة (  ) 0/5613مفا جهد  66/55كف
يتتم تستليم العطتاء التع العنتون االتع(الشتركة العامتتة لتوزيتع كهربتاء بغتداد – قستم الشتنون التجاريتتة –
شتتعبة المناقصتتا – الطتتابا االر تتع ) لتتع الموعتتد المحتتدد -اختتر موعتتد لتستتليم العطتتاءا (الستتاعة
الواحدة بعد الظهر من يوم االحد والمصادف . )0202-3-61
علع م دمع العطاء المؤهلين والتراببين لتع الحصتول علتع معلومتا ا تالية االتصتال بالشتركة العامتة
لتوزيع كهرباء بغداد – قسم الشتؤون التجاريتة لتع م رهتا الكتانن (بغتداد – م ابتل ستاحة المستنصترية
قتترب وزارة العمتتل والشتتنون االجتماعيتتة ) طيلتتة ايتتام التتدوام الرستتمع متتن الستتاعة ال امنتتة صتتباحا التتع
الستتاعة ال ال تتة بعتتد الظهتتر عتتدا ايتتام الجمتتع والعطتتل الرستتمية كمتتا ستتيتم ع تتد متتؤتمر لالجابتتة علتتع
االستفسارا يوم االحد  0202-3-4الساعة التاسعة صباحا لع قاعة المؤتمرا الطابا االر ع .
بامكان م دمع العطاء المهتمين شراء و تانا العطتاء بعتد ت تديم طلتب تحريترا التع العنتوان المحتدد لتع
ورقتة العطتاء وبتدلع قيمتة البيتع للو تانا البالغتة (مانتتتان وخمستون التف دينتار) بيتر قابلتة للترد اال لتتع
حالة الغاء المناقصة حيث تعاد من الو انا ل ط دون تعويض م دمع العطاء.
يتتم تستليم العطتاء التع العنتون االتع(الشتركة العامتتة لتوزيتع كهربتاء بغتداد – قستم الشتنون التجاريتتة –
شتتعبة المناقصتتا – الطتتابا االر تتع ) لتتع الموعتتد المحتتدد -اختتر موعتتد لتستتليم العطتتاءا (الستتاعة
الواحدة بعد الظهر من يوم االحد والمصادف . )0202-3-61
العطتتاءا المتتتاخرة ستتوف تتترلض ولتتع حتتال صتتادف يتتوم الغلتتا عطلتتة رستتمية ستتيكون الغلتتا بتتنفس
الموعتتد متتتن اليتتتوم التت ا يلتتتع العطلتتتة وستتيتم لتتتتا العطتتتاءا بح تتور م تتتدمع العطتتتاءا او مم لتتتيهم
التراببين بالح تور لتع العنتوان االتتع ( الشتركة العامتة لتوزيتع كهتراء بغتداد -قستم الشتنون التجاريتتة-
الطابا االر ع -قاعة المؤتمرا ) لع الزمان والتاريخ االتع (الساعة التاسعة صباحا متن يتوم اال نتين
المصادف . )0202-3-62
الشركة بير ملزمة ب بول اوطأ العطاءا ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن .
يتم تسليم العطاءا باليد الع قسم الشنون التجارية م ابل وصل استالم العطتاء وال يستما بالت تديم عتن
طريا البريد االليكتورنع .
بامكان م دمع العطاء المهتمين شراء و تانا العطتاء بعتد ت تديم طلتب تحريترا التع العنتوان المحتدد لتع
ورقتة العطتاء وبتدلع قيمتة البيتع للو تانا البالغتة (مانتتتان وخمستون التف دينتار) بيتر قابلتة للترد اال لتتع
حالة الغاء المناقصة حيث تعاد من الو انا ل ط دون تعويض م دمع العطاء.

كيفيتتتتتتتة شتتتتتتتراء كراستتتتتتتة
الشروط



مرل ا

مافإل وو ة من لاللال 1

مالحظات 5
 -6ال توجد لدى معظم للرماتات لللاتمات للعال َمو ا ورما  ،كمَوأ تهما  ،لولتمت للرماتات لمٌ لولتمت ليهمَو له م ولَتا
لمدٍاٍتاأ لمن ث فلمَ للمي  ً،مم ت  ً،للممبلل دمالامأ لالمما للم ى ٍبٍمد ممن ومعودو للمولومدأ لعمدل لجموم ممو ٌ ل مم ا
ل َ مت تل ي لالتهاالت 1
 -0إ لدل لجوم ا ور  ،كَو مؤمله لدل لجوم ا ور فات أ ما ٍبٍد من وعودو تل ي للراتات للعال َو لا ائد1
whatsapp
ممائد للممولت ل
 -5معظ م للعممال ََن ال ٍن م ل للمولوممد د اٍممإل لل اٍممد لاللَيمال ممٌ للالٍهَممد أ لٍ سمملو
لدالمالٌ فهن للهعودو دهيا مولفاة م ولٌ للراتات لللاتات دهل ات لل م م دلت 1
حقوق النشر  ،2006التمثٌل التجاري المصري ،جمهورٌة مصر العربٌة.
جمٌع الحقوق محفوظة .وال ٌجوز نسخ أي جزء من هذا المطبوع ،أو تخزٌنه فً أي نظام من أنظمة إسترجاع البٌانات ،أو نقله بأي صورة أو بأي وسٌلة من الوسائل ،إلكترونٌة كانت أو آلٌة أو عن طرٌق التصوٌر
الضوئً ،أو التسجٌل أو بأي وسٌلة أخرى ،دون إذن مسبق من مقر التمثٌل التجاري المصري عبر البرٌد اإللكترونً techoff@tamseel-ecs.gov.eg

1

ٌبذل التمثٌل التجاري المصري قصارى جهده لجمع البٌانات الحدٌثة والصحٌحة ،وال ٌتحمل التمثٌل التجاري المصري مسئولٌة إستخدام و تفسٌر البٌانات المدرجة بهذا المستند ،كما ال ٌهدف إلى تقدٌم بٌانات إضافٌة
ومحددة تتطلب المزٌد من الدراسة والتحلٌل.

