إعالن
عن طرح ممارسة رقـم ( ) 2018/2017 – 1

الستئجار سيارات متنوعة بدون سائق لخدمات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
يعلن ديوان رئيس مجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة للتجزئة إلستئجار سيارات متنوعة بدون

سائق طبقاً للشروط العامة والخاصة الواردة فى وثائق الممارسة والتى يمكن الحصول عليها منسوخة على قرص

مضغوط (  ) C . Dمن مقر ديوان رئيس مجلس الوزراء – قصر السيف العامر – بوابة  ، 4وذلك أثناء
ساعات الدوام الرسمى  ،إعتبا اًر من يوم األحد الموافق  ، 2017/ 8 / 13وذلك وفقاً للتالى -:

 -1للحصول على وثائق الممارسة يجب إرسال كتاب مبيناً فيه إسم الشخص المفوض بإستالم وثائق
الممارسة ورقمه المدنى وجنسيته مع إرفاق صورة بطاقته المدنية على فاكس رقم (  ) 22223181مع
كتابة إسم الشركة وارقام تليفوناتها وذلك قبل نهاية اليوم السابق لعقد اإلجتماع التمهيدى  ،حتى يتسنى

لنا إصدار تصريح الدخول ،

 -2على أن يصطحب معه المستندات التالية :
 -شهادة نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول .

 شهادة التسجيل بالجهاز المركزى للمناقصات العامة لعام . 2017 -الرقم المدنى للشركة .

 -3يشترط فيمن يتقدم للعطاء إذا كان شركة أال يكون أحد الشركاء موظفاً لدى ديوان سمو رئيس مجلس
الوزراء أو األمانة العامة لمجلس الوزراء أو الجهات التابعة لها وإذا كان مؤسسة فردية يسرى على
مالكها نفس الشروط .

 -4تسلم المستندات إلى المشتركين في هذه الممارسة مقابل مبلغ ال يرد مقداره (  300/-د.ك ) فقط

ثالثمائة دينار كويتى ال غير بموجب شيك مصدق يسلم بمقر ديوان رئيس مجلس الوزراء ( إدارة

الشئون المالية ) .

 -5آخر موعد لتقديم العطاءات فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثالثاء الموافق 2017/ 9 / 12

ويتم وضع المستندات داخل المظروف المخصص لها وتختم بالشمع األحمر دون أي إشارة أو عالمة

تدل على مقدم العطاء  ،وتوضع العطاءات بالصندوق الخاص بديوان رئيس مجلس الوزراء بقصر
السيف العامر بوابة رقم  4في الموعد المحدد.
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 -6يقدم الممارس التأمين األولي لصالح ديوان رئيس مجلس الوزراء في صورة خطاب ضمان غير

مشروط أو شيك مصدق صادر من بنك محلي معتمد وساري المفعول طوال مدة سريان العطاء بقيمة
 10000/-د.ك عشرة آالف دينار كويتى ال غير .

 -7يبقى العطاء ساري المفعول لمدة ( )90تسعين يوماً اعتبا ار من تاريخ تقديم العطاء .

 -8على الممارسين أو من ينوب عنهم بموجب كتاب تفويض رسمي من الشركة حضور االجتماع
التمهيدى المقرر عقده بمقر ديوان رئيس مجلس الوزراء إدارة المشتريات والمخازن  ،بقصر السيف يوم
األثنين الموافق  2017/ 8 / 28فى تمام الساعة  10.30صباحاً  ،وذلك على النموذج الموجود فى

ص  18من وثائق الممارسة  ،للتأكد من البيانات المقدمة له في مستندات الممارسة والرد على أى
استفسارات تتعلق بالممارسة  ،وسواء قام الممارس بحضور هذا االجتماع أو لم يحضر فإنه يعتبر ملما
بكافة ما دار به وملزما بكافة ما جاء فيه  ،وال يعتد له بأي ادعاء في هذا الشأن سواء قبل أو بعد
توقيع العقد .

ألي استفسار يمكن االتصال على األرقام التالية - :


جاسم المال  :ت ( ) 22223245 – 99995356



سعد الزيد  :ت ( ) 22223265 – 96655166

2

