
 بلدية الكويت   

  إدارة المناقصات والعقود

قسم الممارسات                                                                                                   

  

   رقماإلعالن عن تأجيل موعد إقفال الممارسة 

  2016/2017/ 21ب ك /أأ/
  12/2012/2013استكمال أعمال العقد رقم ب ك / أأ/

الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة مبني مواقف سيارات متعدد األدوار علي شارع 
 المرقابعمر بن الخطاب بمنطقة 

ً إلي اإلعالن رقم  المؤرخ في  1385الصادر بجريدة الكويت اليوم العدد  33/2018إلحاقا

25/3/2018  . 

الممارســــــــة رقــــــــــم ب ك تعلـن بـلدية الكويت عن تأجيل موعد إقفال  

بإنشاء وانجاز وصيانة مبني مواقف سيارات متعدد األدوار الخاصة  21/2016/2017/أأ/

ليكون موعد اإلقفال الجديد ھو تاريخ ي شارع عمر بن الخطاب بمنطقة المرقاب عل

  .7/5/2018بدالً من تاريخ  28/5/2018

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 بلدية الكويت   
  إدارة المناقصات والعقود

  قسم الممارسات    
                                                      33/2018إعالن رقم                                     

  2016/2017/ 21سة رقم  ب ك /أأ/ممار
  12/2012/2013استكمال أعمال العقد رقم ب ك / أأ/

الخاص بإنشاء وانجاز وصيانة مبني مواقف سيارات متعدد األدوار علي شارع 
 عمر بن الخطاب بمنطقة المرقاب

والخاصة بإستكمال  21/2016/2017تعلـن بـلدية الكويت عن طـرح الممارسة  رقم ب ك / أأ / 

الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة مبني مواقف  2012/2013 - 12أعمال العقد رقم ب ك /أأ/

طبقا للشـروط والمواصفات  سيارات متعدد األدوار علي شارع عمر بن الخطاب بمنطقة المرقاب

يمكن الحصول عليھا من إدارة  يالتو عالهة أالمذكور ةوثائق الممارسـ يف ةالوارد ةوالخاصـ ةالعام

الدور الرابع  –مبنى البلدية الرئيســــي (المبنى األوسط )  (مراقبة المشتريات) المناقصـــــات والعقود

فقط ال غير) غير  د.ك ( ألف دينار 1000 وذلك مقابـل (طوابع ماليـــة  ـ إيصال تحصيل نقدي ) بقيمـة

 للرد. ةقابل

      ً د إجتماع تمھيدي للسادة الممارسين الحاصلين علي وثيقة الممارسة يوم بأنه سيتم عقعلما

   )1قطعة ( -رأس السالمية  -الساعة العاشرة صباحاً في إدارة اإلنشاءات  3/4/2018الثالثاء الموافق 

 12/2012/2013ھذه الممارسة محدودة علي الشركات السابق تأھيلھا بالمناقصة رقم ب ك /أأ/وأن 

اء وإنجاز وصيانة مبني مواقف سيارات متعدد األدوار علي شارع عمر بن الخطاب الخاصة بإنش

  وبيانھا كالتالي :ـ بمنطقة المرقاب

  مؤسسة نسيبة لمقاوالت العامة للمباني. -1

 شركة الغانم للمواد الخصوصية ذ.م.م. -2

 شركة طارق العيسي للتجارة العامة والمقاوالت -3

 شركة اإلنماء العقارية ش م ك م. -4

  خالد علي الخرافي وإخوانه للمقاوالت اإلنشائية ش م ك م. شركة -5

 شركة بيان الوطنية التجارية ذ.م.م -6

 شركة اإلنشاء والتصنيع العقاري ش م ك م. -7

 



  

 شركة المدير الكويتي إلدارة المشاريع العقارية ش م ك م  -8

 شركة الدار للھندسة واإلنشاءات ش م ك م -9

 والمقاوالت ذ م م.شركة تشييد الخليج للتجارة العامة  - 10

 

د إل ر موع اءات فوأن آخ داع العط ندوق ي الي ة ص ود بالبلدي ات والعق إدارة المناقص المخصص ب

ام الساع يھو فالرئيسية ـ مبني الوزير ـ الدور السابع  ة عشر ة تم وم ن ظھرمة الثاني ين   ي اإلثن

ـق   المواف ون  م 2018/  5/ 7ــــــ ار تليف ر  22496597لالستفس دة (ال يوتس اءات لم ) 90عط

ا ،  مظاريـفالتسعون يوما من تاريخ فض  لالخاصة بھ ة  وال تق ـاأل ةالكفالقيم  %2ة  عن وليــــ

ة مصرفي(إثنان بالمائة) من قيمة العطاء  ـفي صورة شيك مصـــــــــــــــــدق ( مصرفي) أو كفال ة ـ

ريان ال دة س وال م ارية ط ت س ة الكوي الح بلدي ي) لص مان بنك اب ض ذه ( خط أن ھ اً ب اء علم عط

 الممارسة غير قابلة للتجزئة .

ة لفض  وعلي كافة الشركات المتقدمة بعطاء في الممارسة إيفاد من يمثلھا لحضور الجلسة العلني

ين الموافق  وم اإلثن ا ي ة في الممارسة والمحدد لھ ة  7/5/2018مظاريف العطاءات المقدم بالبلدي

دور الخامس  -  Bمبني   -الرئيسية  زام بالحضور ال تتحمل ال ه في حال عدم االلت م  بأن مع العل

  البلدية أيه مسئولية تجاه ذلك .

  

  

  

  

  

  

  

  

 


