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 (2021/2022-6) رقم ق ع إعالن والدعوه للممارسة

 األعمال السنوية للتنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات لكافة وحدات الهيئة العامة للقوى العاملة 

وط  تعلن الهيئة العامة للقوى العاملة عن إجراء ممارسه لتنفيذ األعمال المذكوره أعاله وتدعو كل من تنطبق  عليهم الشر

ي قانون المناقصات العامة رقم 
والئحتة التنفيذية الصادرة  2019/74  المعدل بالقانون رقم  2016لسنة   ) 49 (المذكورة ف 

اء بالجهات العامة عىل أن يكون    2021لسنة  ) 5(وتعميم وزارة المالية رقم    2017لسنة    30بالمرسوم رقم   بشأن نظم الشر

كة أو مؤسسة مص ي ذاتالممارس شر
ويمكن الحصول عىل  المجال وان يكون مسجال بالهيئة العامة للقوى العاملة ، نفة ف 

 خلف بنك الخليج 2الخدمات العامة بمقر الهيئة العامة للقوى العاملة بالجابرية قطعة رقم  وثائق الممارسة من إدارة

 بدء تلقى العطاءات 
الموعد النهائى  
 لتقديم العطاءات 

ن    قيمة كراسة  الكفالة  اإلبتدائى التأمي 

27/6/2021 8/7/2021 
 د.ك باسم الهيئة  2200

 العامة للقوى العاملة 
 من يوم 90صالحة لمدة 

 تاري    خ فتح المظاريف 
 د.ك50

  
 الوقت النهائى لتقديم العطاءات هو الساعة الثانية عشر ظهرا من اليوم المحدد أعاله .  -
 المذكور أعاله بواسطة شيك مصدق او بطاقة كي نت . يتم دفع المقابل النقدي  -
  2رقم   وتقدم العطاءات لدى مقر إدارة الخدمات العامة الكائن بمقر الهيئة العامة للقوى العاملة بالجابرية قطعة -

 خلف بنك الخليج . ولن يلتفت عىل اى عطاء يرد بعد ذلك الموعد. 
 دة سنة من تقديم العطاءات . يجب تقديم شهادة نسبة العمالة الوطنية صالحة لم -
بالممارسة  عىل المتقدم للممارسة االطالع عىل وثائق الممارسة وتسليم جميع االسئلة واالستفسارات المتعلقة -

اء وثائق الممارسة وذلك كتابيا بمقر إدارة الخدمات العامة بالعنوان الموضح اعاله ، قبل موعد  ممن قام بشر
 لكافة الممارسي   .  تفسار بعد ذلك وسيتم االعالن عن الردود وتكون ملزمةاإلغالق بأسبوع ولن يقبل اى اس

المبي    الساعة الواحدة والنصف ظهراا وف  المكان 2021/   7/  11تفتح مظاريف العطاءات يوم األحد الموافق  -
 بوثائق الممارسة ف  جلسة علنية بحضور مقدىم العطاءات او من يمثلهم. 

ي والماىل(للتجزئة وال تقبل عروض بديلة وبنظام المظروف الواحد الممارسة غي  قابلة  -
 .)الفن 

 يعتير هذا اإلعالن جزء ال يتجزأ من وثائق الممارسة .  -
 لمزيد من المعلومات يتعي   زيارة موقع الهيئة العامة للقوى العاملة عىل الشبكة العالمية.  -
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