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 يمكن للشرررر ات والمكاتب االسرررتشرررارية المتألصرررصرررة ر األعماو المشرررار إليلا والمسرررتلة لد متل المناقصررراتبالدرجة المذ ورة أعاله والراغبة ر االشتراك ر المناقصات المذ ورة الحصوو على المستندات الألاصة بلا عبر
الررربررروابرررة الررررقرررمررريرررة لرررلرررترررنررراقرررإل اإللررركرررتررررونررر لرررمرررترررلررر الرررمرررنررراقصرررررررررات عرررلرررى الررررابررر الرررترررالررر
(.) https://etendering.tenderboard.gov.om
 يتوز للشرررر ات والمؤسرررسرررات الرالمية غير المسرررتلة ر السرررل نة االشرررتراك ر المناقصرررات الدولية بتقديم خ ابرسم ب لب االشتراك وذلك نظير الرسوم المالية المذ ورة أعاله على أن تقوم بالتستيل ورق األنظمة المرموو بلا
ر السل نة خالو ثالثين يوم عمل من تاريخ إبالغلا بقبوو ع ائلا.
 تقدم الر اءات مستورية للشروط والمواصفات الفنية مررقا ً بلا ضمان مصرر مؤقت من بنك محل أو بنك دول لهررع ر سل نة عمان ال يقل عن ( )%1من قيمة الر اء ساري المفروو لمدة ( )90يوما ً من تاريخ تقديمه إلكترونيا،
على ان يقدم أصل الضمان البنك المؤقت قبل يوم من تقديم الر اءات بالوزارة ر دائرة المناقصات والرقود بال ابق
الثان .
 تكتب أسرررار الر اء بالمداد بالرملة الرمانية رقما وحرورا ،ويتب أن تكون قائمة األسرررار مؤرخة ومألتومة وموقرةمن مقدم الر اء.
 -تر ى األرضلية ر االسناد للشر ات المستلة لد متل

المناقصات ضمن رئة المؤسسات الصغيرة والمتوس ة.

 تبدأ رترة تقديم الر اءات برد انتلاء رترة االسررتفسررارات الموضررحة ر نظام التناقإل االلكترون مباشرررة وحتى اخرموعد لتقديم الر اءات قبل الساعة الراشرة صباحا.
 للمساعدة واالستفسارات .1لالسررتفسررارات الألاصررة بالمناقصررة يرجى التواصررل إلكترونيا عبر الموقظ الألات بنظام التناقإل االلكترون
(. )https://etendering.tenderboard.gov.om
 .2لالسرررتفسرررارات الألاصرررة بالدعم الفن لنظام التناقإل اإللكترون – الرجاء التواصرررل عبر البريد اإللكترون
 etenderhd@ita.gov.omأو اللاتف رقم (.)24188870
"الوزارة غير ملزمة بقبوو اقل أو أي ع اء آخر"
وهللا ول التوريق،
www.omantourism.gov.om
ولمزيد من المرلومات يرجى التواصل على البريد االلكترون
 sotic@omantourism.gov.omأو على اللاتف رقم ()22088348 – 22088349

