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

      تحديديرجى . 1   التي ترغبون بالمشاركة فيها: للمناقصة في خانة الرد 

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

PCD-CS-0535-IEPP-EPP-
5116010 

Develop the Business Development 
Framework for Water, Environment, Energy 
and Food Nexus Project 

NA 
 

PCD-CS-0534-EQS-WDS-
5113040 

Dredging and Cleaning of South Al 
Mussafah Channel NA 

 

PCD-CS-0533-EQS-EMA-
5113020 

Abu Dhabi Odorous Gases Monitoring 
Network NA 

 

 

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

 هل تتوافق النشاط / األنشطة التجارية المذكورة بالرخصة التجارية للمورد مع موضوع المناقصة؟      .2

Yes  نعم No  ل 

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 يرجى  . 3

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

 اسم الشركة )كما هو موضح بالرخصة التجارية( يتم إرفاق نسخة من الرخصة التجارية

 

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

 ( الحكوميةأبوظبي إلدارة الموارد  رقم المورد )حسب التسجيل بنظام 
 

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

 

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

Name االسم           

Designation/Title المسمى الوظيفي            

Address العنوان      

Phone Number رقم الهاتف  

Mobile متحرك       

Email  بريد إلكتروني 
 
 
 

 

 

Signature of Authorized Signatory & Company Stamp 
 توقيع المصرح بالتوقيع وختم الشركة  

 

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

---- 

For Environment Agency Abu Dhabi Use only: 

أبوظبي فقط:   –لستعمال هيئة البيئة   

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).  

 . أعاله المذكورة أي من المناقصات في المشاركة نهوبالتالي يمك ،والسياسات واإلجراءات المتبعة بحكومة أبوظبي الماليةلدائرة  وفقا   مسجل المورد
 
 
 

On Behalf of Vendor Management Section, Procurement & Contracts Division 
 قسم إدارة الموردين، إدارة المشتريات والعقود

 

Attachments: المرفقات    

1. Commercial License الرخصة التجارية /       
2. Deposit Slip for Tender Fee دفع رسوم المناقصة /  إيصال   


