
 

 

 

 

 

 

 

 
Date 25/03/2021 ---05 /04/2021  

لس الوط  2021-5رقم مناقصة  اب السعادة أعضاء ا ن الص ملدة سنة أل تجديد بوليصة التأم
ن لس املواطن  االتحادي وموظفي ا

 

ن            املوردين /السادة م  ا

عد،تحية طيبة..   و

تتقدم لكم األمانة العامة للمجلس الوط االتحادي بأطيب 

ن لكم دوام التوفيق والنجاح.  التحيات، متمن

باإلشارة إ املوضوع أعاله، نرجو منكم تقديم عرض أسعاركم 

ع أن تكون العروض املالية  ظرف مغلق مختوم بالشمع 

مغلق ومختوم و األحمر، والعروض الفنية  ظرف آخر منفصل 

ن الص شأن األحمر بالشمع  ملدة تجديد بوليصة التأم

لس الوط االتحادي  اب السعادة أعضاء ا سنة أل

ن  لس املواطن   املذكورة أدناه: املواصفات حسبوموظفي ا

Messrs./ Respected Suppliers, 
Greetings,   
 
The General Secretariat of the Federal 
National Council extends its best regards to 
you, wishing you continued prosperity and 
success. 
With reference to the above subject, we ask 
you to submit your quotation, provided that 
the financial offers are submitted in a closed 
envelope and sealed with red wax; whereas, 
the technical offers are submitted in another 
separate closed envelope and sealed with red 
wax regarding Renewal of the health 
insurance policy for a period of one year for 
Excellencies members of the Federal National 
Council and National Council employees as 
per the specifications mentioned below:  
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لس الوط  2021-5رقم مناقصة  اب السعادة أعضاء ا ن الص ملدة سنة أل تجديد بوليصة التأم
ن لس املواطن  االتحادي وموظفي ا

 

      :General Conditions for Submitting Quotations  عروض األسعار:تقديم العامة لشروط ال

ير التواصل مع  واالستفسارات ملعلومات الفنيةزد من امل - 1

يد أو   –026199594 اتف رقم: وليد املعمري   /السيد ال

ياإل و  w.s.almemari@almajles.gov.ae لك

، ةل بند ع حد ،يجب أن تكون العروض مفصلة - 2

ة. ،ومدة التنفيذ   بالسعر  حسب املواصفات املطلو

ي. - 3 م اإلمارا  سليم العروض املالية بالدر

ام  - 4  القياسية اإلماراتية املعتمدة. باملواصفات واملعاي االل

يات والعقود لدى  - 5 سلم العروض الفنية واملالية إ قسم املش ُ

 ، لس الوط االتحادي بأبوظ ع أن تكون العروض ا

ون  ع منفصلة ومغلفة ومختومة بالشمع األحمر، أن ُيدَّ

ا واسم الشركة  املغلفات ارج رقم املمارسة وموضوع من ا

 ونوع العرض.

ي ضمان تقديم الفائز  املورد عيجب  - 6 سبة بن  باللغة٪) 10( ب

ي اللغة   العرية شرطة أن يجدد  ،املمنوح املبلغ إلجماأو ثنا

 .العقد توقيع تارخ من تبدأ ال لقائيًا حسب املدة ت

ة من الرخصة التجارة للمورد مع املغلفات املالية  - 7 إرفاق 

 والفنية.

لس الوط االتحادي وشروط لقواعد وفًقا الدفع شروط - 8  ال ( ا

لس لدى يوجد  ).املسبق الدفع سياسة ا

سليم العروض يوم-10 افق  االحد آخر مدة ل  04/04/2021املو

1 For more technical information and 
inquiries, kindly contact Mr. Waleed Saeed 
AL Memari on telephone No. 02-6199594 or 
by email w.s.almemari@almajles.gov.ae. 

2 Offers must be detailed for each item 
separately, with price and implementation 
period according to the required specifications. 

3 The financial offers should be presented in UAE 
dirhams. 

4 Adherence to the approved UAE standards and 
specifications. 

5 Technical and financial offers shall be 
submitted to the Procurement and Contracts 
Department at the Federal National Council 
(FNC) in Abu Dhabi, provided that the offers 
are separate, closed and sealed with red wax 
and written on the envelopes from outside the 
order number, subject, company name and type 
of offer. 

6 The winning supplier must submit a bank 
statement in Arabic or bilingual language 
having (10%) of the total amount awarded, 
provided that it is renewed automatically 
according to the period starting from the date 
of signing the contract. 

7 Attaching a copy of the supplier's commercial 
license with the financial and technical 
envelopes. 

8 Payment terms are according to the rules and 
conditions of the Federal National Council (the 
FNC does not apply the prepayment policy). 
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شأن تقديم العروض ير التواصل مع زد من امل - 11 ملعلومات 

يات والعقود السيد/  س بدران قسم املش اتف رقم خم

يد اإل 026199440 ي أو ال و  p.s@almajles.gov.aeلك

ة العطاءات تكون  أن يجب  - 12  من يوًما 30 عن تقل ال  ملدة صا

  .تقديمال تارخ

ق  للمجلس - 13 إذا تأخرت الشركة  إنجاز  ف التعاقد ا

  .العمل املتفق عليھ أو رفض التنفيذ

ق  اختيار جميع البنود املتضمنة لعرض السعر أو  - 14 للمجلس ا

اجة. ا حسب ما تفتضيھ ا  أحد

ن املوردين من فقط العطاءات قبول  يتم - 15 ل  نظام  امل

ي ع الرابط  و املوردين اإللك

ي/  https://www.almajles.gov.ae:1035اآل

شأن 2018( ة ) لسن14ملا جاء  القرار رقم ( تخضع املمارسة - 16 م) 

لألنظمة املتبعة   ثم ،الالئحة املالية للمجلس الوط االتحادي

كومة االتحادية ام الواردة بقرار مجلس األ  خاصةو  ،ا ح

عديالتھ2019) لسنھ ( 4الوزراء رقم ( شأن الئحة  م) و 

كومة االتحادية . ازن  ا يات و إدارة ا  املش

ن الص ترشيح وسيط الدارة  - 17 لس   عتمدهبوليصة التأم  ا

 

9 The deadline for submitting offers is sunday on 
04/04/2021 

10 For more information on offers submission, 
kindly approach the Procurement and 
Contracts Department or contact Mr. Khamis 
Badran on No. 026199440 or by email: 
p.s@almajles.gov.ae 

11 Bids must be valid for a period of not less than 
30 days from the date of submission. 

12 The board has the right to cancel the contract if 
the company delayed in completing the work 
agreed upon or refused its implementation. 

13 The board has the right to choose all or one of 
the items included in the price offer as needed. 

14 Bids are accepted only from suppliers 
registered in the suppliers' electronic system at 
the following link 
https://www.almajles.gov.ae:1035 

15 The order is subject to what is stated in 
Resolution No. (14) of the year (2018) 
regarding the Financial Regulations of the 
Federal National Council and then to the 
regulations followed in the Federal 
Government, particularly those related to the 
provisions contained in Cabinet Resolution No. 
(4) for year (2019) and its amendments 
regarding the Procurement Regulations and 
Warehouse Management in Federal 
Government. 

16 Nomination of a mediator to administer the health 
insurance policy approved by the Federal National 
council . 

 


