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 بشأن توفري مستشارين واختصاصيني
 بناء على طلب وزارة املالية

 إدارة الشئون املالية –وميكن احلصول على واثئق املمارسة من وزارة املالية 

 الطرح
املوعد املقرر إليداع 

 العطاءات
 )اتريخ اإلقفال(

 الكفالة السعر

 د.ك 75 29-7-2021 20-6-2021
من إمجايل القيمة 2%

يوماً  90صاحلة ملدة 
 لصاحل وزارة املالية

 اجتماع متهيدي
 )جلسة استفسارات(

وذلك  27/6/2021املوافق  األحدصباح يوم  10يف متام الساعة 
 –الدور األرضي  12يف مقر إدارة التدريب )قاعة السينما( بلوك 

 جممع الوزارات
 قام بشراء واثئق املمارسةويقتصر احلضور على من 

 

سوف يتم نشر املمارسة على املوقع االلكرتوين لوزارة املالية وذلك لالطالع عليها قبل التقدم  -
لشراء الواثئق، ويف حال شراء الواثئق وسداد الرسوم املقررة لن تقبل طلبات اسرتداد الرسوم 

 قانون املناقصات العامة.( من 55إلغاء املمارسة وفقا ألحكام املادة )إال يف حالة 
الوقت النهائي لتقدمي العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم احملدد ابإلعالن أعاله  -

 املقرر إليداع العطاءات.
( لسنة 49( من قانون املناقصات العامة رقم )17ممارسة عامة وفقا ألحكام املادة رقم ) -

2016. 
 غري قابلة للتجزئة. -
 ال تقبل عروض بديلة. -



كافة واثئق ( نسخة من كامل العطاءات املقدمة شامال ً 2جيب على املمارس تقدمي عدد ) -
 ب تقدميها مع العطاء.املمارسة وغريها من املستندات املطلو 

 يتم دفع املقابل النقدي املذكور أعاله بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت. -
أايم من اتريخ  10الشركات بعد آخر موعد لتلقي االستفسارات واإليضاحات املقدمة من  -

 طرح اإلعالن، ولن يلتفت ألي استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا املوعد.
جيب تقدمي شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية  -

 والعمل صاحلة ملدة سنة مع تقدمي العطاء.
 واليت تنص على: 2016( لسنة 49صات العامة رقم )( من قانون املناق48وفقا لنص املادة ) -

حبضور  ةتفتح مظاريف العطاءات يف الوقت واملكان املبينني يف واثئق املناقصة يف جلسة علني"
 ."مقدمي العطاءات أو من ميثلهم

يعترب هذا اإلعالن مبثابة دعوة حضور املمارسني الراغبني حيث إنه حيق للشركات الراغبة  -
 املظاريف. حبضور جلسة فض

وعلى الشركات الراغبة ابحلضور التنسيق مع قسم املناقصات إبدارة الشئون املالية ابلوزارة  -
 قبل اليوم احملدد جللسة فض العطاءات وإحضار املستندات التالية:

 صورة من البطاقة املدنية. -1
 صورة من اعتماد التوقيع. -2
إحضار كتاب خطي من املعتمد يف حال حضور غري الشخص املعتمد توقيعه فإنه جيب  -3

 توقيعه لدى وزارة املالية بتفويض من يراه حلضور اجللسة.
 يعترب هذا اإلعالن جزءاً ال يتجزأ من واثئق املمارسة. -4
 :ملزيد من املعلومات يرجى زايرة موقعنا على الشبكة العاملية -5
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