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24/11/2021 

تعلن الهيئة العامة للقوى العاملة عن إجراء ممارسه لتنفيذ األعمال المذكوره أعاله ،وتدعو كل من تنطبق 
ي قانون المناقصات العامة رقم ) 

وط المذكورة ف  المعدل بالقانون رقم  2016( لسنة 49عليهم الشر
اء بالجهات بشأ 2020(  لسنة 5والئحتة التنفيذية وتعميم وزارة المالية رقم  )    2019/ 74 ن نظم الشر

العامة ، عىل أن يكون الممارس مسجل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة  ، ويمكن الحصول عىل وثائق 
خلف بنك   2الممارسة من إدارة الخدمات العامة بمقر الهيئة العامة للقوى العاملة بالجابرية قطعة رقم 

 الخليج. 

ة صباح يوم االحد الموافق  بمقر الهيئة  العامه   2021/ 11/ 28االجتماع التمهيدى  : الساعة العاشر
خلف بنك الخليج  2للقوى العامله بمنطقة الجابرية قطعة   

 

 الوقت النهائى لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة  ظهرا من اليوم المحدد أعاله  .  −

 عاله بواسطة شيك مصدق او بطاقة كي نت . يتم دفع المقابل النقدي المذكور أ −

وتقدم العطاءات لدى مقر مكتب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة الكائن بمقر الهيئة  −
خلف بنك الخليج . ولن يلتفت عىل اى عطاء يرد  2العامة للقوى العاملة بالجابرية قطعة رقم 

 بعد ذلك الموعد. 

 مالة الوطنية صالحة لمدة سنة من تقديم العطاءات . يجب تقديم شهادة نسبة الع −

ي :  −
اء الكراسة اصطحاب االئر ط لشر  يشتر

اء  .1  تفويض بالشر
 صورة البطاقة المدنية للمفوض  .2
كة   .3  أوراق الشر

  وف    2021/ 12/ 12تفتح مظاريف العطاءات يوم  االحد  الموافق   −
ً
الساعة الثانية والنصف  ظهرا

ثائق الممارسة ف  جلسة علنية بحضور مقدىم العطاءات او من يمثلهم عىل أن  المكان المبي   بو 
 يكون ذلك بكتاب تفويض بالحضور و صورة البطاقة المدنية للمفوض. 

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

   2250يوم اعتبارا من تاري    خ فتح المظاريف وتبلغ الكفالة االولية   90هذا وتشى العطاءات لمدة  −
 د.ك وينبغ  ان تكون صالحة طوال شيان العطاء باسم الهيئة العامة للقوى العاملة . 

 يعتتر هذا اإلعالن جزء ال يتجزأ من وثائق الممارسة .  −

 موقع الهيئة العامة للقوى العاملة عىل الشبكة العالمية    لمزيد من المعلومات يتعي   زيارة −

      

 

 المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة 

 بدء تلقى العطاءات
الموعد النهائى لتقديم  

 العطاءات
 قيمة كراسة   الكفالة  التأمين اإلبتدائى  

 د.ك 2250  9/12/2021  21/11/2021
يوم من تاريخ    90صالحة لمدة 

 فتح العطاءات  
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