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1. Please tick for applicable tender where your company is interested to participate in the response box: 

     تحدیدیرجى . 1  التي ترغبون بالمشاركة فیھا: للمناقصة في خانة الرد

TENDER NO. رقم المناقصة TENDER TITLE :عنوان المناقصة TENDER FEE  رسوم المناقصة RESPONSE  الرد 
  

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

 

 

2. Indicate whether commercial activity/activities mentioned in the supplier's trade license are according to 
tender scope? 

 ھل تتوافق النشاط / األنشطة التجاریة المذكورة بالرخصة التجاریة للمورد مع موضوع المناقصة؟     .2

Yes  نعم No ال 

Comments from Supplier (if Any)  مالحظات (إن وجدت) من قبل المورد 
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3. Please fill the below required information                                                      أدناه المطلوبة المعلومات تعبئة یرجى  . 3

Company Name 
(As appeared in Commercial License) 
A copy of the commercial license to be attached separately 

 التجاریةاسم الشركة (كما ھو موضح بالرخصة التجاریة) یتم إرفاق نسخة من الرخصة 

 

Supplier Number 
(As per Department of Finance Registration/Oracle) 

 )أبوظبي إلدارة الموارد الحكومیةرقم المورد (حسب التسجیل بنظام 
 

User Name(s) for accessing Oracle 
  أبوظبي إلدارة الموارد الحكومیةاسم المستخدم لدخول نظام 

Details of concerned Project Manager who will be responsible for managing the selected tender: 
 معلومات مدیر المشروع المسؤول عن إدارة المناقصة 

Name االسم          

Designation/Title المسمى الوظیفي            

Address العنوان     

Phone Number رقم الھاتف  

Mobile متحرك      

Email برید إلكتروني 
 
 
 

 

4. Tender Fee Payment:                                                                                                                  دفع رسوم المناقصة . 4

We hereby confirm that applicable Tender Fee is deposited as per the below account details and deposit 
slip is attached herewith. 

 إیصال اإلیداع.     طیھ إیداعھا  على رقم الحساب المبین أسفلھ ومرفق  تمإلیھا المشار  أن رسوم المناقصة نأكد

Account Name Bank Name  Account No. IBAN No. Currency Swift Code 
ENVIRONMENT 
AGENCY ABU DHABI – 
REVENUE ACCOUNT 

First Abu Dhabi 
Bank 4021003029166022 AE590354021003029166022 AED NBADAEAAXXX 

 

Signature of Authorized Signatory & Company Stamp 
  توقیع المصرح بالتوقیع وختم الشركة  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

For Environment Agency Abu Dhabi Use only: 

أبوظبي فقط:   –الستعمال ھیئة البیئة    
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The supplier is registered and active in accordance with Department of Finance, Abu Dhabi policies and 
procedures and, therefore, can participate in above tender(s).  

ً  مسجل المورد  .أعاله المذكورة أي من المناقصات  في المشاركة  وبالتالي یمكنھ ، والسیاسات واإلجراءات المتبعة بحكومة أبوظبي المالیةلدائرة  وفقا
 
 
 

On Behalf of Vendor Management Section, Procurement & Contracts Division 
 قسم إدارة الموردین، إدارة المشتریات والعقود

 

Applicable Tender Fee is deposited in EAD’s Bank Account through electronic channel. 
 

 أبوظبي   –بالحساب البنكي لھیئة البیئة  إلكترونیا رسوم المناقصة تم إیداعھا
 
 
 

On Behalf of Finance Division 
 إدارة المالیة  

 

 

Attachments: المرفقات    

1. Commercial License الرخصة التجاریة /      
2. Deposit Slip for Tender Fee دفع رسوم المناقصة /  إیصال   


