إعالن طرح مناقصات عامة
رقم المناقصة

اسم المناقصة

الدرجة

2018/5
محلية
2018/6
دولية

تقديم خدمات النظافة لمبنى ديوان
عام وزارة السياحة لعام 2019م.
تعيين شركة للتمثيل السياحي
بجمهورية روسيا االتحادية (مكتب
تمثيل سياحي).
مشروع تصميم وبناء أجنحة
المعارض الخارجية لوزارة السياحة.

الممتازة

ثمن وثائق
المناقصة
(ال ترد)
60ر.ع

2018/8/13م

عامة

150ر.ع

2018/8/13م

2018/9/2م

عامة

750ر.ع

2018/8/13م

2018/9/2م

2018/7
دولية

أخر موعد
للحصول على
مستندات المناقصة

آخر موعد لتقديم
العطاءات

2018/9/2م

 يمكن للشررررركات والمكاتب المتخصررررصررررة في ا عماه المشررررار إليها والمسررررجلة لد مجل المناقصررررات بالدرجة المذكورة أعالهوالراغبة في االشررتراف في المناقصررات المذكورة الحصرروه على المسررتندات الخابررة بها عبر البوابة الرقمية للتناقي ا لكترو ي
لمجل المناقصات على الرابط التالي.) https://etendering.tenderboard.gov.om( :
 يجوز للشرررركات والماسرررسرررات العالمية غير المسرررجلة في السرررلانة االشرررتراف في المناقصرررات الدولية بتقديم خاا رسرررمي بالباالشررتراف وكلن ظير الرسرروم المالية المذكورة أعاله على أن تقوم بالتسررجيل وفم ا ظمة المعموه بها في السررلانة خاله ال ين
يوم عمل من تاريخ إبالغها بقبوه عاائها.
 تقدم العااءات مستوفية للشروط والموابفات الفنية مرفقا ً بها ضمان مصرفي ماقت من بنن محلي أو بنن دولي له فرع في سلانةعمان ال يقل عن ( )%1من قيمة العااء ساري المفعوه لمدة ( )90يوما ً من تاريخ تقديمه إلكترو يا ،على ان يقدم أبل الضمان
البنكي الماقت قبل يوم من تقديم العااءات بالوزارة في دائرة المناقصات والعقود بالاابم الثا ي.
 تكتب أسررررررعار العااء بالمداد بالعملة العما ية رقما وحروفا ،ويجب أن تكون قائمة ا سررررررعار مارخة ومختومة وموقعة من مقدمالعااء.
 تعاى ا فضلية في االسناد للشركات المسجلة لد مجل المناقصات ضمن فئة الماسسات الصغيرة والمتوساة. تبدأ فترة تقديم العااءات بعد ا تهاء فترة االسررتفسررارات الموضررحة في ظام التناقي االلكترو ي مباشرررة وحتى اخر موعد لتقديمالعااءات قبل الساعة العاشرة بباحا.
 للمساعدة واالستفسارات: .1لالستفسارات الخابة بالمناقصة يرجى التوابل إلكترو يا عبر الموقع الخاص بنظام التناقي االلكترو ي
(. )https://etendering.tenderboard.gov.om
 .2لالستفسارات الخابة بالدعم الفني لنظام التناقي ا لكترو ي – الرجاء التوابل عبر البريد ا لكترو ي
 etenderhd@ita.gov.omأو الهاتف رقم (.)24188870
"الوزارة غير ملزمة بقبوه اقل أو أي عااء آخر"
وهللا ولي التوفيم،
www.omantourism.gov.om
ولمزيد من المعلومات يرجى التوابل على البريد االلكترو ي
 sotic@omantourism.gov.omأو على الهاتف رقم ()22088348 – 22088349

