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البريد اإللكتروني
Procurement of Works and Services Under Output and
عنوان المناقصة
Performance Based Road Contract
MRH/EU/ICB/OPBRC/TSIP/RC/P151026/P1/20
رقم المناقصة
The Government of the Republic of Ghana (GOG) has
ملخص عن المناقصة
received a Grant, for the Additional Financing for the
Ghana Transport Sector Improvement Project from the
European Union through a Recipient Executed Trust Fund
managed by the World Bank toward the cost of the
Transport Sector Improvement Project (TSIP), and it
intends to apply part of the proceeds of this grant to
payments under the Output and Performance Based Road
Contracts for a number of lots:
First Lot: 235.4 Km of Roads
Second Lot: 208.9 Km of Roads
)Third Lot: 225.8 Km of Roads (details in the link below
الموعد النهائي للتقديم 2020/10/19
للمناقصة
http://tenders.ppa.gov.gh/tenders/25901
الشروط العامة
للمناقصة
المناقصة يمولها البنك الدولي وهو ما يعني أن التمويل مضمون على خالف
مالحظات إضافية
الحاالت التي يكون فيها التمويل من الحكومة الغانية

حقوق النشر  ،2007التمثيل التجاري المصري ،جمهورية مصر العربية.
جميع الحقوق محفوظة .وال يجوز نسخ أي جزء من هذا المطبوع ،أو تخزينه في أي نظام من أنظمة إسترجاع البيانات ،أو نقله بأي صورة أو بأي وسيلة من الوسائل ،إلكترونية كانت أو آلية أو عن طريق التصوير
الضوئي ،أو التسجيل أو بأي وسيلة أخرى ،دون إذن مسبق من مقر التمثيل التجاري المصري عبر البريد اإللكتروني techoff@tamseel-ecs.gov.eg
يبذل التمثيل التجاري المصري قصارى جهده لجمع البيانات الحديثة والصحيحة ،وال يتحمل التمثيل التجاري المصري مسئولية إستخدام و تفسير البيانات المدرجة بهذا المستند ،كما ال يهدف إلى تقديم بيانات إضافية
ومحددة تتطلب المزيد من الدراسة والتحليل.
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