
مكان شراء واستالم النسخة اإللكترونية
 من المستندات

بناية المشرق رقم (113) - الطابق الثاني
المجمع رقم (248)، شارع 18 نوفمبر (على زاوية

 الطريق رقم 70) شمال العذيبة، مسقط، سلطنة ُعمان 

تاريخ بدء استالم مستندات المزايدة من 
مكتب الهيئة

األحد 26 يناير 2020 (ابتداًء من الساعة 8 صباحًا)

األربعاء 25 مارس 2020 (قبل الساعة 12 ظهرًا )

1000
ريال ُعماني فقط 

بنك مسقط (فرع الشركات): 0423-0205-4603-0013 
SWIFT: BMUSOMRXXXX للتحويل البنكي

بنك مسقط 
شارع التجارة، مسقط 112 – سلطنة ُعمان

الثالثاء 17 مارس 2020 (الساعة 9 صباحًا بمقر الهيئة في الدقم)

آخر موعد لتقديم العطاءات

موعد الزيارة الميدانية لموقع المشروع

قيمة مستندات المزايدة

يتم دفع قيمة مستندات المزايدة على 
حساب الهيئة رقم: 

لن يتم قبول العطاءات التي يتم ارسالها بعد التاريخ والموعد المحدد، وتوجد تعليمات إضافية لمقدمي العطاءات 
في مستندات المزايدة.  

يجب على المتقدمين للمزايدة إرفاق تأمين في صورة ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية بالسلطنة كما هو مذكور 
في الجدول أعاله على أن يكون ساري المفعول لمدة (١٨٠) يومًا، معنونًا باسم:

 معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم. 
ضرورة تسليم أصل الضمان البنكي إلى دائرة المناقصات والعقود بالهيئة مع العطاء خالل ساعات الدوام الرسمي 

بين ٨:٠٠ صباحًا – ١٢:٠٠ ظهرًا. 
الهيئة غير ملزمة بقبول أي عطاء، وتحتفظ بحق قبول أو رفض العطاءات دون إبداء األسباب. 

 هيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

إعالن تمديد
المشاركة في المزايدة 

رقم (٢٠٢٠/١)

Any Bidders submitted after the given Bid Submission Date/Time shall not be accepted. Further instructions 
to bidders are found in the Bid Documents.
The Bidders should submit a Bank Guarantee/Bid Bond from Local Bank in the Sultanate of Oman as 
mentioned in Indication of Interest (IOI) document valid for (180) days from the Proposals submission date, 
addressed to H. E. The Chairman, Special Economic Zone Authority at Duqm (SEZAD).
The Original Bank Guarantee should be submitted to the SEZAD Tenders and Contracts Department in the 
Proposals submission date during official working hours; between 8:00 AM – 12:00 PM 
SEZAD is not bound to accept any bid, and reserves the right to accept or reject Bid without giving reasons.

S p e c i a l  E c o n o m i c  Z o n e  A u t h o r i t y  a t  D u q m   

Announcement
(SEZAD: 01/2020)
Indication of Interest (IOI) 

Purchasing, participating and 
collecting/downloading softcopy 
of the Bid Documents

Start Date (Document Collection) 
at SEZAD office

Closing Date (Submission)

Site showround/ Visit (for all 
bidders)

Cost of Documents
Payment of Bid Document Fee 
to SEZAD’s Account no

Sunday, 26th January 2020. (From 8.00 AM)

Wednesday, 25th March 2020 (Before 12.00 PM)

OMR. 1000/- 
(Omani Rial Thousand only)

Tuesday, 17th March 2020. 
09:00 AM at SEZAD HQ -DUQM

2nd Floor, Al-Mashriq Building No. 113 
Block 248, 18th of November Street
(at corner of Street No. 70) North Azaiba, Muscat 
Sultanate of Oman 

Bank Muscat SAOG (Corporate Branch) 
Account No: 0423 0205 4603 0013. 
For Telegraphic Transfer: SWIFT: BMUSOMRXXXX. 
Bank Muscat SAOG 
Al Tijara Street, Muscat 112 Oman.

+(968) 24507500 P.O. Box 25, Postal Code 103, Bareeq Al Shatti sezadtenders@duqm.gov.om www.duqm.gov.om +(968) 24587400

Upon the request of companies interested 
to participate in the bidding, the duration 
has been extended. 
Special Economic Zone Authority at 
Duqm (SEZAD) invites the qualified and 
experienced Companies/ Investors/ 
Developer for the following:

Bidding for the Development, 
Management and Operation 
of the Fishery Port and the 
Related Investment Projects 
in the Special Economic 
Zone at Duqm

علــى  أقبلــت  التــي  الشــركات  رغبــة  علــى  بنــاء 
االشتراك في المزايدة، تم تمديد المدة. 

الخاصــة  االقتصاديــة  المنطقــة  هيئــة  وتدعــو 
بالدقــم الشــركات المتخصصــة والمســتثمرين 
فــي  للمشــاركة  المتخصصيــن  والمطوريــن 

المزايدة التالية: 

مشــروع تطويــر وإدارة وتشــغيل 
مينــــــــــاء الصيــــــــــد البحــــــــــري 
والمشــاريع االستثماريــــــــة ذات 
المنطقــــــــــــة  فــي  الصلـــــــــــــة 

االقتصادية الخاصة بالدقم

Extension


