اإلدارة المالية
إعالن ممارسات ومناقصات الديوان األميري
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ممارسة عامة رقم دأ/م 505 /توريد بطاقات الوقود للديوان
االميري .

لالستفسار االتصال على األرقام التالية:
 المباشر - 22012730 :الفاكس22012872 :نأمل باإليعاز لمن يلزم ر
التال بالجريدة الرسمية الكويت اليوم
بنش اإلعالن
ي
األميي عن طرح الممارسة العامة رقم (دأ/م  )505/توريد بطاقات
يعلن الديوان
ر
االميي طبقا ر
للشوط والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة
الوقود للديوان
ر
ى
المبت
األميي – قرص بيان –
والت يمكن الحصول عليها من (الديوان
أعاله ،
ر
ي
اإلداري – الدور األول – زون  – 7إدارة المناقصات والمتابعة ) وذلك خالل
ساعات الدوام الرسم اعتبا ًرا من تاري خ ر
نش اإلعالن بالجريدة الرسمية (الكويت
ي
اليوم) وحت يوم االحد الموافق  2022/1/23مقابل رسم وق دره ( 300 /-د.ك)
غي مسيد ر
وشيطه
فقط ثالثمائة دينار
غي (الدفع يك نت فقط) للكراسة ر
كويت ال ر
ي
ى
باآلت:
االليام
ي
-1
-2
-3
-4

تقديم شهادة نسبة العمالة الوطنية.
ً
رسم مرفقا به صورة من شهادة التسجيل لدى غرفة
تقديم كتاب
ي
تجارة وصناعة الكويت حديثة.
المعت ر
كتاب تفويض يقدم من ر
ى
بشاء مستندات
الشكة للشخص
ي
الممارسة.
إرفاق إيصال رشاء مستندات الممارسة داخل الظرف المغلق.

الت سحبت منها الوثائق داخل مظروف
 تقدم العروض إل نفس الجهة يرى
بالتأمي األول أو خطاب ضمان من بنك معتمد
مغلق وتكون مصحوبة
1

إجمال وقدره ( 3,000/-د.ك)
لدى دولة الكويت بشيك مصدق بمبلغ
ي
األميي.
فقط ثالثة االف دينار
الغي لصالح الديوان ر
كويت ر
ي
ً
 -5علما بأن آخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم االحد الموافق
.2022/1/23
ً
يجب أن يبق العطاء س اري المفع ول لم دة ( )90يوم ا م ن ت اري خ اإلقف ال م ع احتف ا
ى
ال ديوان األم ريي بحق ه يد تمدي د أو تجدي د ه ه الف ية للم دة أو الم دد ال يت يراه ا
مناسبة الستكمال الممارسة واليسية .

2

