إعالن
عن طرح ممارسة رقم ( ) 2019/ 2018- 05
لتوفير إحتياجات ديوان رئيس مجلس الوزراء من الهدايا
يعلن ديوان رئيس جملس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غري قابلة للتجزئة
للموضوع أعاله طبقاً للشروط العامة واخلاصة الواردة فى وثائق املمارسة والتى
ميكن احلصول عليها من مقر ديوان رئيس جملس الوزراء قصر السيف العامــر
بوابــة  ، 4وذلك أثنــاء ساعــات الــدوام الرمســى  ،إعتبارا من يوم اخلميس املوافق

 ، 2019-01- 31وذلك وفقاً للتاىل :

-1للحصول على وثائق املمارسة جيب إرسال كتاب مبيناً فيه إسم الشخص املفوض
باإلستالم ورقمه املدنى وجنسيته مع إرفاق صورة بطاقته املدنية على فاكس رقم
 22223181مع كتابة إسم الشركة وارقام تليفوناتها وذلك قبل نهاية اليوم السابق
لعقد اإلجتماع التمهيدى  ،حتى يتسنى لنا إصدار تصريح الدخول  ،على أن
يصطحب معه املستندات التالية:

-شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية املفعول.

شهادة التسجيل باجلهاز املركزى للمناقصات العامة لعام .2019الرقم املدنى للشركة . -2يشرتط فيمن يتقدم للعطاء إذا كان شركة أال يكون أحد الشركاء موظف ًا
لدى ديوان رئيس جملس الوزراء أو األمانة العامة جمللس الوزراء أو اجلهات التابعة هلا
وإذا كان مؤسسة فردية يسري على مالكها نفس الشروط .
-3تسلم املستندات إىل املشرتكني يف هذه املمارسة مقابل مبلغ ال يرد مقـــداره
 50دنانري ( فقط مخسون دينار الغري ) تستويف القيمة بطوابع مالية على وثائق
املمارسة .
-4آخر موعد لتقديم العطاءات فى متام الساعة الواحدة ظهر يوم األربعاء املوافــق
 ، 2019-02-13ويتم وضع املستندات داخل املظروف املخصص هلا وختتم بالشمع
األمحر دون أي إشارة أو عالمة تدل على مقدم العطاء  ،وتوضع العطاءات بالصندوق
اخلاص بديوان رئيس جملس الوزراء بقصر السيف العامر بوابة رقم  4يف املوعد
احملدد .
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 -5سوف يتم فتح املظاريف يف جلسة علنية يوم اخلميس املوافق  2019-02-14الساعة

 10:30بغرفة اإلجتماعات املوجودة بقطاع الشئون املالية واإلدارية بالدور القاني
بديوان رئيس جملس الوزراء  ،ويعترب ذلك دعوة ملقدمي العطاءات حلضور هذه اجللسة .

ألي استفسار ميكن االتصال على األرقام التالية: -
 السيد  /سعد الزيد– . 97222977 / 22223265 -فاكس رقم . 22223181
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