التاريخ ------ /--/ --
املرجع  :ب .ع.ت----/l--------.

احملرتمني،،،

السادة  /املقاولني
تحية طيبة وبعد،،،
املوضــــــــــوع --------------------------------------------------------

( دعوة لالشرتاك يف مناقصة )
يسر الدائرة دعوتكم لالشتراك في املناقصة املذكورة أعاله ،ويمكنكم الحصول على الوثائق الخاصة بذلك من إدارة عقود املبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاني
بالدائرة مقابل سداد مبلغ وقدره (  ----------------درهم ) غير قابل للرد .علما بأن آخر موعد لتسليم عروض السعار ه ـ ـ ـ ـ ـ ـو يوم ---------
املوافق ---------/--/--م ،في تمام الساعة  ،) -------------- ( -------------------على أن يقدم عرض السعر في ظرف مغلـ ـ ـ ـ ـق بالش ـ ـمع الحمر
إلى اإلدارة سالفة الذكر ،وفي حال عدم رغبتكم في الش ـ ـ ـ ـتراك ،يرجى إفادتنا بذلك عبر البراق على الرقم ( .) --------------60
يرجى التواصل مع ( السيدة  )----------------- /على الهاتف رقم ( )60/-------------أو عبر البريد اللكتروني------------------------------.-
لستكمال اإلجراءات حسب الصول.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير واإلحتـرام ،،،

م.علي سعيد بن شاهني السويدي
رئيس دائ ـ ـ ــرة الشغ ـ ــال العام ـ ـ ـ ـ ــة

نسخة إلى -:
 -الرشيف العام

التاريخ ---------/--/-- :
املرجع  :ب .ع.ت.م---/------------------

 -احملرتمني،،،

الســادة  /املقاولني

ندعوكـم لإلشرتاك يف املناقصة اخلاصة------------------------------------مبنطقة ، -

وذلك حسب الشـروط التالية-:
 ) 1يمكن الحصول على وثائق املناقصة ومستندات املناقصة في مقر دائرة الشـ ــغال العامـة بمنققـة الناصـرية و لـك لقـاء مبلـغ وقـدره
( ----------درهـم ) فقط ---------------درهم غير قابلة للرد.
 ) 2جمي ــع وث ــائق املناقص ــة ومس ــتندات املناقص ــة يئ ــب أن عع ــاد كامل ــة إل ــى ال ــدائرة وموقع ــة عل ــى ك ــل ص ــفحة م ــا وم توم ــة ب ــتم
املتناقص ويكتب على املغلف اسم املشروع فقط وي تم بالشمع الحمر ول يسـم باسـتعمال أم مرـاريف مكتـوب عل ـا اسـم الشـ ــركة
أو املؤسسة.
 ) 3أسع ــار البنود في املناقصات باملققوعية يتم الرجوع إل ا في حالة العمال اإلضافية أو التغييـرات.
 ) 4علـى املقــاولين دراسـة ومقاردــة جــداول الكميـات وامل ققــات املقدمــة لهـم وفــى حـال تبــين وجــود دـواقص أو مالحرــات بالوثــائق أو أم
بنود ضرورية يتقلب العمل ب ا لدئاز املشروع ولم ترد بئدول الكميات أو امل ققات فيئـب علـى املقـاول كـر النـواقص أو املالحرـات
برس ـالة منفص ــلة م ــع العقـ ــاء لد ـ س ــي ون مل ــفم بتنفي ــذها و س ــعرها س ــي ون مش ــمول بالقيم ــة ال ائي ــة ب ــدون أم مقالب ــات ع ــا م ــا ل ــم
يدرجها املقاول بالعقاء الصلي .
 ) 5ج ــدول الكمي ــات مقت ــرن بامل ققـ ــات و البن ــود ال ــواردة بال ــدول ،ي ــتم تنفي ــذها حس ــب م ــا هـ ــو وارد بامل قق ــات و وفق ــا لصـ ــول
الصــناعة و املواصــفات الهندســية و ععليمــات املهنــدا املشــرف و الســعار اإلفراديــة املقدمــة بئــداول الكميــات عشــمل التنفيــذ علــى هــذا
الساا بدون أى مقالبات إضافية من قبل املقاول.
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دعوة لإلشتـــراك فى مناقصة
رقم ( )------- /--
 ) 0فــي حــال سـ وت املقــاول عــن عســعير أم بنــد مــن البنــود الــواردة بئــدول الكميــات وامل ققــات ومــا لــم يقــدم توضــي بــذلك مــن قبلـ
فسوف تقوم الدائرة باعتبار سعره لهذا البند هو أعلى سعر مقـدم مـن بـااي املقـاولين وسـيتم اعتبـار لـك ملقاردتـ ببـااي العقـاءات فقـط
وفى حال رسو املشروع سيتم محاسبة املقاول ع ا بأقل سعر مقدم من بااي املقاولين .
 ) 7سيتم حصر الكميات فعليا على القبيعة بعد اإلدت اء من العمال.
 ) 8على املقاول زيارة املوقع والتأكد من من كافة النواحي التي ت ص العمل املقلوب قبل تقديم املناقصة.
 ) 9الدائرة غير ملفمة بأقل السعار وبدون إبداء السبـاب.
 ) 16يحق للدائرة إلغـاء املناقصة أو إعادة طرحها بدون إبداء السبــاب.
 ) 11علــى املقــاول تقــديم مواصــفات و دوعيــات املــواد املســت دمة فــي العمــل وفــى حــال عــدم تقديمـ فــذلك يع ـ موافقتـ والت امـ بــأم
مواصفات أو أم مواد قد يقلب ا املهندا املشرف بدون أم مقالبات إضافية.
 ) 12فحــص املــواد والعمــال املنت يــة كمــا هــو مقلــوب بواســقة  /املقــاول  /أو املهنــدا املشــرف يئــب أن تــتم بواســقة قســم بحــو
البناء ومراقبة ال ودة ببلدية الشـارقة.
 ) 13يقــوم قســم بحــو البنــاء ومراقبــة ال ــودة بتحصــيل الرس ــوم علــى كافــة الفحوصــات الت ـ يقــوم ب ــا و لــك حســب قائمــة السع ــار
القياسية لدى القسـم.

4/2-

دعوة لإلشتـــراك فى مناقصة
رقم ( ) ----- /--
 ) 14فحص العمال بواسقة قسم بحو البناء ومراقبة ال ودة ل يحل بأم حال من الحوال املقاول من مسئوليات في القيام بعمل
الفحوصات الخاصة ب لنوعية املواد املست دمة.
 ) 15يئب على املقاول إعقاء إخقار مالئم بالفحوصات املقلوبة ويئب أن ل يقل اإلخقار بأم حال عن (  ) 12ساعة عمل.
 ) 10يئب السماح ملندوب املهندا و  /أو املقاول بحضور الفحص الذم يتم بواسقة امل تبر.
 ) 17ت ضع كافة دتائج الفحص لقرار وتوصيات املهندا املشـرف.
 ) 18أم فحص مقلوب بموجب العقد و/أو بواسقة املهندا املشرف والـذم ل يمكـن القيـام بـ بواسـقة قسـم بحـو البنـاء ومراقبـة
ال ودة يئب أن يتم بواسقة م تبر خاص معتمد من قسـم بحـو البنـاء ومراقبـة ال ـودة علـى دفقـة املقـاول ويئـب إرسـال نسـخة مـن
دتيئة تقرير الفحص إلى قسم بحو البناء ومراقبة ال ودة للعلــم.
 ) 19كافــة املواصــالت لترحيــل العــاملين واملــواد بــاملوقع و  /أو إلــى قســم بحــو البنــاء ومراقبــة ال ــودة إضــافة إلــى تــوفير كافــة املســاعدات
إلجراء فحوصات امل تبر يتحملها املقاول.

 ) 26يئب على املتناقص أن يرفق نسـخة مـن التـرخيص املمنـوح لـ بممارسـة العمـل فـى دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة ( إمـارة الشــارقة
).
 ) 21علــى املشــتركين ( املتناقصــين ) تقــديم كفالــة بنكيــة (  ) %16تــأمين مناقصــة مــن قيمــة العقــاء مــع الوثــائق علــى أن ت ــون ســارية
املفعول ملدة (  3شهور – ثالثة شـهور ) من تاريخ وتئدد لفترة مماثلة فى حال طلب دائرة الشغال العامة لذلك.
 ) 22عند التوصيل الدائم لخدمات املاء و الكهرباء يقوم املقاول بمتابعة التوصيل مع دفع أى رسوم مقررة للدائرة وسيتم دفع هذه
الرسوم إلي مضافا إل ا (  ) %5من قيمت ا اإلجمالية.
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دعوة لإلشتـــراك فى مناقصة
رقم ( ) ------ / ----

 ) 23مدة التنفيذ (  --أشهر ).
 ) 24آخر موعد لتقديم املناقصة يوم ----------في تمام الساعة (  ----------عشرة ) ظهرا بتاريخ --------- /--/ --
 ) 25إسـم املتناقص - :
---- ----- ----- ---- ) 20عنوان املتناقص - :
ص.ب. ____________ .
هاتـف. ____________ .
فاكـس. ____________ .

.

 ) 27صفة املفوض بالتوقيع وإسم - :
----- ----- -----

.----

 ) 28اسم املفوض بالتصديق والتوقيع - :
----- ----- ---- ) 29التاريخ - :

.----

.... / .... / ....

 ) 36ختم الشركة - :
ـ ـ ـ ـ ــ

.
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