. في.شركة غازبروم نفت بدرة بي
اعالن تمديد المناقصة

GAZPROM NEFT BADRA B.V.
EXTENSION ANNOUNCEMENT

1449 المناقصة رقم
 جمهورية العراق،  لحقل بدرة النفطيH2S  توفير خدمات مراقبة:اسم المناقصة

TENDER No. 1449
TENDER NAME: Provision of H2S control services for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq

1441 المناقصة رقم
 توفير خدمات الهاتف النقال:اسم المناقصة
)UTC/GMT+3:00)  صباحا11:00  الساعة،2021  آب23 الموعد النهائي الممدد لتقديم العطاءات بموجب هاتين المناقصتين هو

TENDER No. 1441
TENDER NAME: Provision of mobile phone services
Extended deadline for submission of bids under these Tenders (Bid Due Date & Time) is
11:00 AM (UTC/GMT+3:00) August 23, 2021.

يستقطع المشغل المبلغ المحدد في وثائق المناقصة والخاص بإعالن المناقصة وإعالن تمديد المناقصة من الفاتورة األولى بموجب العقد الموقع مع
.فائز العطاء

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and
the extension announcement from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder.

نود اعالمكم بأن مقدمي العطاءات يمكنهم الحصول على وثائق المناقصة عند تقديم طلب خطي (يقدم على ورقة رسمية للشركة تحتوي شعار الشركة
 وعنوان البريد اإللكتروني إلرسال وثائق،موقعة من قبل الممثل المخول) يذكر فيها االسم الكامل لمقدم العطاء والهاتف والفاكس وعنوان البريد
:المناقصة واالسم الكامل ومنصب الشخص المسؤول عن االتصال إلى عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالمشغل الوارد أدناه

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under these Tenders upon
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s
e-mail address:

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com.

 سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أي مسؤولية،عند استالم طلب خطي من مقدم العطاء
.عن الفقدان أو التأخر في التسليم

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery.

.سيتم توفير الشروط واألحكام التفصيلية للمناقصة في وثائق المناقصة

Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.

 أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه أية،إن المشغل له الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة
.شركة قدمت عطاءها ودون تقديم مبررات لذلك

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder
submitted the bid or justifying the grounds for such actions.

 قسم العقود والمشتريات/.ﺸﺮﻜة غازبروم نفت بدرة بي في

Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

