. في.شركة غازبروم نفت بدرة بي
إعالن التمديد

GAZPROM NEFT BADRA B.V.
EXTENSION ANNOUNCEMENT

1443 المناقصة رقم
 توفير خدمات االتصال باإلنترنت بواسطة األقمار الصناعية في حقل بدرة النفطي وبغداد:اسم المناقصة

TENDER No. 1443
TENDER NAME: PROVISION OF SATELLITE INTERNET ACCESS FOR BADRA AND BAGHDAD

 غرينتش/  صباحا (بالتوقيت العالمي11:00 الموعد النهائي الممدد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو
.2021  ايلول28 ،)3:00+

Extended deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is
11:00 AM (UTC/GMT+3:00) September 28, 2021.

 من الفاتورة األولي ضمن العقد، إذا انطبق األمر، أو إعالن التمديد اإلضافي،سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها
.الموقع مع مقدم العطاء الفائز

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.

ويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (على ورقة رسمية للشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل
،مخول لها) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ست ُرسل الوثائق للمناقصة
: ويرسل هذا الطلب الخطي للبريد االلكتروني التالي التابع للمشغل.وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender 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.

بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية
.عن الفقدان أو التأخر

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
لل مشغل الحق في رفض أي عرض مقدم في إطار هذه المناقصة أو إلغائها في أي وقت قبل منح العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية أمام أي مقدم
.للعرض ودون تقديم مبررات لذلك
 قسم العقود والشراء/.ﺸﺮﻜة غازبروم نفت بدرة بي في

Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation.
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.
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

