مديرية العطاءات

إعالن إعادة طرح عطاء رقم (  / 8ع.م )2019 /
شراء باصات ركاب نقل متوسط وميكروباص
تعلن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي عن طرح عطاء شراء باصات ركاب نقل متوسط عدد ( )3وميكروباص عدد
( )1موديل ال يقل عن  2019وذلك من خالل الوكالء المسجلين لدى وزارة الصناعة والتجارة في هذا المجال ،فعلى
الشركات ال ُمتخصصة في هذا المجال والراغبين باإلشتراك في العطاء مراعاة ما يلي :
 -1مراجعة مديرية العطاءات الطابق الثالث في مبنى االدارة العامة – المؤسسة العامة للضمان االجتماعي في ضاحية
الحسين شارع مكة إعتبارا ً من صباح يوم الثالثاء الموافق .2019/ 7 / 2
 -2آخر موعد لبيع نسخة العطاء الساعة الثانية من ظهر يوم الثالثاء الموافق . 2019/ 7 / 9
 -3آخر موعد لقبول اإلستفسارات نهاية الدوام الرسمي ليوم األربعاء الموافق  2019/ 7 / 10على فاكس مديرية العطاءات
رقم (. )065501979
 -4تقديم صورة عن وكيل معتمد و السجل التجاري  2019ورخصة مهن سارية المفعول عند الشراء .
 -5آخر موعد إليداع العروض الساعة الثانية من ظهر يوم األربعاء الموافق  2019/ 7 / 17في صندوق العطاءات في
مديرية العطاءات .
 -6ثمن نسخة العطاء (  ) 100مائة دينار غير مستردة ونسخة مجانا ً لمن قام بشرائها سابقا ً .
 -7تلتزم الشركة المتقدّمة للعطاء بالتسعير على أوراق المؤسسة وختم جميع وثائق العطاء بختم الشركة بحيث يكون
صالحية العرض ( )90يوما ً تقويميا ً .
 -8تكون األسعار المقدّمة شاملة كافة الرسوم والضرائب و التسجيل والترخيص .
 -9يجب تقديم كفاله دخول المناقصة (كفاله بنكيه أو شيك مصدق) بالقيمة ال ُمحدده بشروط العطاء على أن تبقى سارية
المفعول لمدة  90يوما ً من تاريخ آخر موعد إليداع العروض .
 -10يحق لصاحب العمل إلغاء العطاء أو إعادة طرحه دون إبداء األسباب وبدون أن يترتب على المؤسسة أي مسؤولية
مالية أو قانونية .
 -11للمؤسسة الحق في استبعاد أي عرض غير مكتمل ألي شرط من الشروط الواردة في دعوة ووثائق العطاء .
 -12يخضع هذا العطاء إلى نظام لوازم المؤسسة رقم ( )72لسنة  2015وتعليماته.

المدير العام
د.حازم رحاحله

