
                    

 

 

  Tender/مناقصة 

 

نى الرئيس ي لغرفة الشارقةصيانة دورية للمبمناقصة   

AMC / MEP Annual  Maintenance Tender for Sharjah Chamber – Main Building 

Participation fees 455 Dhs 

Online payment fees 2 Dhs  

Total amount will be deducted  457 Dhs  

To participate in this tender you may inform 

Procurement section to send you online payment link. 

درهم   455ك شترارسوم ال     

درهمين  الخدمات اللكترونيةرسوم   

  درهم  457اجمالي املبلغ الذي سيتم خصمه 

يتم ابالغ قسم املشتريات في حال الرغبة باملشاركة في املناقصة و 

   ذلك الرسال رابط ليتم الدفع من خالله . 

Starting Date: 24 / 06 / 2020 2020/  06 /24: تاريخ طرح املناقصة  

Deadline: 09 / 07 / 2020  2020/  07/  09 :غالق املشاركةإتاريخ  

To assist you in this  tender or for site visit, you 

may contact  Service Sector: 

Mr. Kumar 

 050 – 539 8996 

 06 – 593 8596 / bms@sharjah.gov.ae 

Mr. Gopal 

 054-4779918 

 06 – 593 8592 / bms@sharjah.gov.ae 

للرد على إستفساراتكم بخصوص املناقصة املطروحة أو   

 لزيارة املوقع , يمكنكم التواصل مع قسم الخدمات: 

 السيد كومار

 050 – 539 8996 

 bms@sharjah.gov.ae/  8596 593 – 06 

 السيد غوبال

 054-4779918 

 bms@sharjah.gov.ae/  8592 593 – 06 

The RFP attached.   ( مرفق)كراسة الشروط و املواصفات.  
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Location Map attached.   (مرفق)خريطة الوصول للغرفة.  

Note:  Technical & Commercial proposals should 

be submitted separately to Purchase section only 

through Email. If we need you to submit closed 

envelop you will be informed.  

Procurement Section Employee..  

Noura Jasim -  Head Of Procurement Section 

 Email : noura@sharjah.gov.ae 

Maryam M. Murad - Procurement Executive 

 Email : maryamm@sharjah.gov.ae 

Homaira Asad -  Procurement Executive 

 Email : homaira@sharjah.gov.ae 

مالحظة :  تسلم العروض الفنية و املالية منفصلة عن طريق 

و في حال الحاجة  .البريد اللكتروني لقسم املشتريات فقط 

 الستالم العروض في أظرف مغلقة سيتم إخطاركم. 

 موظفي قسم املشتريات .. 

رئيس قسم املشتريات –نورة جاسم   

 اللكتروني :  البريدnoura@sharjah.gov.ae 

 تنفيذي مشتريات  –مريم مراد 

 اللكتروني : البريد maryamm@sharjah.gov.ae 

تنفيذي مشتريات –حميرا أسد   

 اللكتروني : البريد homaira@sharjah.gov.ae 
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