سنة املناقصات الداالية
إعالن طرح مناقصة
يعلن صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية للشركات واملؤسسات املتخصصة عن طرح
املناقصة التالية:
6102/3

رقم املناقصة
البيــــان

مشـروع إنشـاء ملـــحق ملبنى الصندوق احلالي مبنطقة مرتفعات غـال كـمواقف للسيـارات.

الدرجة

الدرجة األوىل للشركات واملؤسسات املسجلة لدى جملس املناقصات بالسلطنة.

مثن وثاةق املناقصة ( )033ثالمثاةة ريا عماني للنسخة الواحدة ال ترد.
تاريخ شراء وثاةق من يوم الثالثاء املوافق 6102/00/10م وحتى يوم اخلميس املوافق 6102/00/01م ،
ساعات العمل :االحد  -اخلميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية والنصف مساءاً.
املناقصة
 ستكون وثاةق املناقصة إلكرتونية (لن يتم اصدار نسخة ورقية) وميكـن شـراا ا مـن ممـ
اخلزنة مببنى صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية الكاةن مبرتفعات غال بوالية بوشر ،
رقم املبنى  ،011رقم الشارع .20
وثاةق املناقصة
 على املكاتب عند ا لشـراء تقـديم اطـامس ريـي يويـن بيانـات اساـة سرسـا استفسـارات
ومكان شراا ا
املناقصــة (اســم اساــة ،املوظــف املخــتا ،ادــاتف وال)يــد االلكرتونــي) حيــ من يــ
االستفسارات بشأن ذه املناقصة ستكون ع) ال)يد االلكرتوني.
صندوق املناقصات مببنـى صـندوق تقاعـد مـوظفي اخلدمـة املدنيـة الكـاةن مبرتفعـات غـال
مكان تقديم
بوالية بوشر  ،رقم املبنى  ، 011رقم الشارع .20
العطاءات
كيفية تقديم
العطاءات

تقدم العطاءات يف مظاريف مغلقـة وتتومـة بالشـم األوـر ومعنونـة ب سـم رةـيس سنـة
املناقصات الداالية  -صندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية ومكتوبا علياا من اخلارج رقم
املناقصة ومويوعاا على من ال يكتب على املظروف اسم صاحب العطاء مو ما يشري إليه.

آار موعد لتقديم قبل الساعة العاشرة من صباح يوم االحد املوافق 6102/06/00م.
مالحظة :لن يعتد بالعطاءات املقدمة بعد ذا التاريخ ميا كانت مسبامس التأاري.
العطاءات

مالحظات

 على ي املكاتب اليت ترغـب يف االشـرتايف يف ـذه املناقصـة من ترفـق مـ عطاةاـا تأمينـا
مؤقتا يف صورة يمان مصريف مـن احـد البنـويف العاملـة بالسـلطنة قـدره ( )%1مـن قيمـة
العطاء معنونا ب سم رةيس سنة املناقصات الداالية بصـندوق تقاعـد مـوظفي اخلدمـة
املدنية وساري املفعو ملدة (  )03يوما من تاريخ تقديم العطاءات وكـل عطـاء ال يسـتوفى
التأم املؤقت املطلومس لن ينظر فيه.
 ترســـــل االستفســـــارات اخلاصـــــة باـــــذه املناقصـــــة اىل ال)يـــــد االلكرتونـــــي التـــــالي:
tender@civilpension.gov.om

رةيــس سنــــــة املناقـــصات الدااـــلية
بصندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

Internal Tender Committee

Tender Announcement
Civil Service Employees Pension Fund (CSEPF) of Oman invites qualified and experienced contractors for the
following tender:–
Tender No
Subject
Grade
Tender Fees
Date of Purchasing the
Tender Documents

Tender Documents &
Collection

Tender Document
Submission

3/2016
Construction of a new Multi–Storey Car Park at the rear of existing CSEPF
Headquarters Building at Ghala Heights .
First Grade Contractors Registered with the Tender Board, Sultanate of Oman
Non –Refundable Three Hundred Omani Riyals (300 RO )
From Tuesday 08/11/2016 to Thursday 17/11/2016 .
Working hours: Sunday –Thursday 8:00am-2.30pm
 Tender documents will be issued in soft copy (no hard copy will be provided) .The
tenders can be purchased from the Cash Counter at Civil Service Employees Pension
Fund Office located in Ghala Heights at Wilayat Bausher, Building no. 175 , Street
no. 61.
 Each firm must provide an official letter with contact details for required tender
communications (showing company name, contact name, telephone and email
address) as all the tender communications will be through emails.
To Tender Box at Civil Service Employees Pension Fund Office located in Ghala
Heights at Wilayat Bausher, Building no. 175 , Street no. 61.
The Chairman,
Internal Tender Committee
Civil Service Employees Pension Fund

Submission to be
Addressed to

The envelopes shall be

sealed with red wax and bear the submission address, tender

reference number and shall not reveal the identity of the bidder.
Last Date & Time for
Submission

Note:-

10 am on Sunday 18/12/2016.
Please Note:- Proposals submitted later than the said time & date will not be
considered.
 Any Bidder wishing to participate in this tender shall submit along with the proposal,
a tender bond of (1%) of the proposed value, valid for a period of 90 days from the
day of tender submission obtained from a locally registered bank in Oman. The
bond has to be addressed to The Chairman of the Internal Tender
Committee. Any proposal not accompanied by a Tender Bond or a bond with an
amount less than the specified will be rejected.
 All
Queries
related
to
the
tender
shall
be
addressed
to
tender@civilpension.gov,om

Internal Tender Committee
Civil Service Employees Pension Fund

