تعلن هيئة كهرباء ومياه دبي عن طرح المناقصة رقم RFX 2121900064
NON-DESTRUCTIVE TESTING (NDT) & HEAT TREATMENT SERVICES
AT JEBEL ALI AND AWEER POWER STATIONS

مستندات المناقصة متوفرة على موقع الهيئة على الرابط  https://www.dewa.gov.aeأو في المجلد العام المشابه للعطاء ( )RFXفي قسم إدارة العالقة مع الموردين
( )SRMعبر الرابط  https://srm.dewa.gov.aeأو  www.dewa.gov.ae/open-tenderعلى أن تكون الدفعات بواسطة البطاقات االئتمانية الصادرة محليًا أو عن طريق
التحويل المصرفي اإللكتروني من خالل إحدى المصارف المدرجة على القائمة المعتمدة أو من خالل وكالء آخرين كاتصاالت .على الراغبين باالشتراك في هذه المناقصة
دفع رسم مالي وقدره  210درهمًا (مائتان وعشرة درهمًا إماراتيًا فقط ،شام ً
ال ضريبة القيمة المضافة) نقدًا وهو غير قابل لالسترداد في كلتا الحالتين.
يتعين على العطاء أن يكون صالحًا لمدة  120يومًا بعد التاريخ النهائي للعطاء.
الراغبون بالمشاركة ملزمون بتقديم عروضهم بشكل إلكتروني عبر نظام  SRMالخاص بالهيئة.
يرفق كتاب تقديم الضمان المصرفي األصلي (في ظرف مغلق) بمبلغ ال يقل عن  ١٠٫٠٠٠درهمًا (عشرة آالف درهمًا) على أن يكون الضمان مطابقًا تمامًا مع
النموذج المعتمد من قبل الهيئة وأن يكون صالحًا لمدة  150يومًا (مائة وخمسون يومًا) من تاريخ آخر موعد الستالم العطاءات.
يرفض أي عطاء يكون فيه الضمان المصرفي بمبلغ أقل من  ١٠٫٠٠٠درهمًا (عشرة آالف درهمًا).
باإلضافة إلى تقديم العطاء عبر اإلنترنت ،يجب تقديم العرض بشكل يدوي وورقي .تتضمن النسخة الورقية (عدد )1العرض بأكمله (الورق األصلي ونسخة عنه) ونسخة
إلكترونية (عدد  )2من وثائق المناقصة وجميع األوراق المقدمة (على شكل ملف  PDFمفهرس) موضوعة على قرص ليزري ( CD/DVD ROMال تقبل مفاتيح التسجيل
 .)Flash/USBتقدّ م النسخ الورقية بحسب التوجيهات أعاله في مظاريف مغلقة ومختومة بالشمع األحمر مع تسجيل رقم المناقصة (المذكور أعاله) عليها بوضوح وتعنون
باسم  /رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء دبي وتس ّلم لغرفة العطاءات بالمكتب الرئيسي بالهيئة ،والكائن بجوار مركز وافي ،زعبيل (شرق) ،دبي.
يجب تقديم العروض مع الضمان المصرفي األصلي إلى غرفة العطاءات بالمكتب الرئيسي بالهيئة ،والكائن بجوار مركز وافي ،زعبيل (شرق) ،دبي قبل التاريخ النهائي الستالم
العروض أي في تمام الساعة  11صباحًا يوم األحد 4 ،أغسطس  .2019لن تقبل أية عروض مقدمة بعد انقضاء هذه المهلة .في حال وقع هذا التاريخ يوم عطلة رسمية،
تؤجل المهلة النهائية الستالم العروض إلى يوم العمل األول بعد انتهاء العطلة الرسمية.
لالستفسار ،يرجى االتصال بمكتب نائب الرئيس -العقود .على المشاركين في هذه المناقصة تقديم أسماء شركائهم  /كفالئهم المحليين والحاصلين على رخصة دبي
ً
التجارية سارية المفعول ،وإرفاق صورة ضوئية عن الرخصة الحالية .يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.
يعتبر هذا اإلعالن مكم ً
ال لوثائق المناقصة.

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

ص.ب ٥٦٤ .دﺑﻲ  -اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة • ﻫﺎﺗﻒ • ٠٤ ٣٢٤ ٤٤٤٤ :ﻓﺎﻛﺲ٠٤ ٣٢٤ ٨١١١ :
E-mail: contracts@dewa.gov.ae • Website: http://www.dewa.gov.ae

