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مقدمة

يســـر وزارة املاليـــة - إدارة نظـــم الشـــراء - مراقبـــة 
الشـــراء اجلماعـــي أن تقدم دليل الشـــراء اجلماعي 
خلدمات النقل ومستلزماتها إلى كافة اجلهات العامة 

لشراء احتياجاتها من خالله حتى 2019/3/31
وعليه يرجى من اجلهات العامة الراغبة في االستفادة 

من هذا الدليل االلتزام باالرشادات التالية:

أســـعار خدمات النقل هي للدرب الواحد وتشمل 
الفك والتركيب.

خدمـــة النقل الداخلـــي تكون داخل حـــدود موقع 
اجلهـــة العامة في حالة عـــدم احلاجة الضرورية 

الستخدام سيارات النقل.
يقـــدم تيب الصـــق مجاناًـ عند طلـــب خدمة تعبئة 

الكراتني والتغليف.
يقـــوم مقدم اخلدمة بتوفيـــر ملصق قياس A4 أو 
A5 يحتوي على شعار الدولة ملون وبيانات اجلهة 

اإلدارية في حالة جتاوز عدد الكراتني 100 حبة.
ميكـــن للجهة العامة شـــراء الكرتون أو مواد التغليف 
بشكل منفصل دون احلاجة خلدمة النقل أو التعبئة.

يجب أن تكون كافة األخطارات والقرارات مكتوبة 
مـــن قبـــل اجلهـــة العامة الـــى املتعهـــد وأيضا من 

املتعهد الى اجلهه العامة.
يجب علـــى املتعهد الرد على اجلهة العامة بقبوله 
له مبا جاء بطلب توفير  املواد أو اخلدمات خالل 

(3) أيام عمل من تاريخ إخطاره.
يلتـــزم املتعهـــد بتنفيـــذ اخلدمـــات وتوريـــد املواد 
املطلوبة الى اجلهة العامة بالفترة الزمنية احملددة 
واملتفق عليها بني الطرفني في أمر الشراء/ العقد 
والتـــي يجب أن ال تزيد عـــن (7) أيام عمل, فيما 
عـــدا احلـــاالت التي يتـــم فيها اإلتفـــاق على فترة 
التوريـــد وتنفيذ اخلدمات بحســـب ما ينص عليه 

العقد او امر الشراء وباتفاق الطرفني.
يجب اســـتخدام رقم اإلتفاقية اآللـــي الصادر من 
نظم إدارة مالية احلكومة عند إصدار أمر الشراء.

لالستفســـار من موظفي مراقبة الشراء اجلماعي 
يرجـــى االتصال على هاتف رقم: 22481980 أو 
إرســـال رســـالة عبر البريـــد االلكترونـــي التالي: 

cp@mof.gov.kw http://www.mof.gov.kw

دليل الشراء الجماعي

لخدمات النقل ومستلزماتها
اإلصدار الثالث - للسنة المالية (2018 - 2019)
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collective purchasing services



رقم اإلتفاقية اآللي : (4193)
اسم الشركة: شركة باك ان موف لنقل البضائع - رقم مدني: 3081451
مسؤولي املبيعات: ممدوح  علي 60019368, سعيد عارف: 60060564

هاتف املبيعات: 1840400  فاكس: 24922626
العنوان: الشويخ الصناعية, شارع البنوك, قسيمة 63

ص.ب: 42411 الرمز البريدي: 70655 , الرقم اآللي للعنوان: 15468036

7275-KW-0000562

دينارفلس
00039

رقم البند               رقم املادة

خدمة نقل مناطق داخلية اتفاقية رقم 1 ش ج 5
السرداب لغاية الدور الثاني أقل من 50 كيلومتر2018/ 2019

دينارفلس
00015

خدمة نقل داخلي

دينارفلس
00039

خدمة نقل مناطق خارجية
السرداب لغاية الدور الثاني تزيد عن 50 كيلومتر

دينارفلس
69000

كرتون ورق مقوى

دينارفلس
00039

خدمة نقل مناطق داخلية
الدور الثالث وما فوق أقل من 50 كيلومتر

دينارفلس
55000

كرتون ملفات

دينارفلس
50039

خدمة نقل مناطق خارجية
الدور الثالث وما فوق تزيد عن 50 كيلومتر

دينارفلس
89000

كرتون ورق مقوى

دينارفلس
35001

كرتون ورق مقوى

دينارفلس
45000

رول تغليف نايلون فقاعي

دينارفلس
85000

خدمة تعبئة الكرتون

مجاناًـ
انظر لإلرشادات

ملصق ملون

دينارفلس
10000

رول تغليف نايلون ممدد

دينارفلس
35000

رول تغليف نايلون
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السعر للدربالسعر للدرب

السعر للدربالسعر للدرب

السعر للحبةالسعر للدرب

السعر للحبة

السعر للمترالسعر للحبة

السعر للمترالسعر للمتر

السعر للحبةالسعر للحبة

017275-KW-0000563 02رقم البند               رقم املادة

7275-KW-0000564 KW-0000565-037275رقم البند               رقم املادة 04رقم البند               رقم املادة

7510-KW-0000424
الكويت

رقم البند               رقم املادة
                             بلد املنشأ

077510-KW-0000432
الكويت

رقم البند               رقم املادة
                             بلد املنشأ

08

7275-KW-0000566 KW-0000416-057510رقم البند               رقم املادة
الكويت

رقم البند               رقم املادة
                             بلد املنشأ

068135-KW-0001065
السعودية

رقم البند               رقم املادة
                             بلد املنشأ

138135-KW-0001066
السعودية

رقم البند               رقم املادة
                             بلد املنشأ

14

7275-KW-0000568
الكويت

رقم البند               رقم املادة
                             بلد املنشأ

118135-KW-0001064
الكويت

رقم البند               رقم املادة
                             بلد املنشأ

12

7510-KW-0000440
الكويت

رقم البند               رقم املادة
                             بلد املنشأ

الكويت09 10رقم البند               بلد املنشأ


