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 إلغاء الممارسة تعلن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية عن 

 للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيــة. مغلفات وملفات  توريد    ( 2022/ 3/ )م ع ت ا/م رقم   

 المنشور إعالن طرحها في عدد الجريدة الرسمية الكويت اليوم  

 2022/ 2/ 20( بتاريخ  1574رقم ) 

 (  ع   /  2022  /  3  /  م  /  )م ع ت ا  على أن يعاد طرحها برقم

( الخاص بالممارسة، الحضور للمقر الرئيسي  CDلشراء وثائق الممارسة والحصول على القرص المدمج ) و

واالتصال على الهاتف    -  شارع السور  -الكائن بمنطقة المرقاب  للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  

 . (99707911أو  22994463رقم ) 

 الكفالة  السعر  اإلقفال  الطرح 

 د.ك  75 15-5-2022 71-4-2022
دينار    وخمسون  سبعمائةد.ك  )  750

 ( يوما90صالحة لمدة ) كويتي( 
 

 بخزينة المؤسسة. عن طريق "الكي نت" فقط يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعاله  .1

بالمرقاب وذلك في صندوق    مؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةبالمقر الرئيسي للتقدم العطاءات   .2

 وآخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا. العطاءات الموجود بالطابق األرضي، 

البريد    أيلتقديم   .3 على  إرسالها  يرجى  أعاله،  المذكورة  الممارسة  بخصوص  استفسارات  أو  تحفظات 

، ولن يلتفت إلى الطلبات التي  2022- 5-8الموافق   األحداإللكتروني التالي وذلك خالل موعد أقصاه يوم  

 nalkanderi@pifss.gov.kwأو       aalghanim@pifss.gov.kwتقدم بعد ذلك:  

ا أن يتم    يجب ــ  أن يقدم عند شـــراء وثائق الممارســـة صـــور عن المســـتندات التالية، كما يجب أيضـ
 إرفاق صور عنهم داخل مظروف العطاء:

 

 وزارة التجارة والصناعة.صورة حديثة من ترخيص الشركة لدى  -

 صورة حديثة عن شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.  -

 . شهادة حديثة باستيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملةصورة   -

العامة - الهيئة  لدى  الممارس  ملف  على  إيقاف  رموز  وجود  بعدم  حديثة  ذمة  براءة  للقوى   شهادة 

 العاملة. 

المغلفات   • عن  عينات  بإرفاق  يقوموا  أن  بعطاءاتهم  سيتقدمون  الذين  الممارسين  على  يجب 

، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها  حال تمت الترسية عليهم   والملفات التي سيقوموا بتوريدها 

 ( اإليصال  1بالمادة  بإرفاق  االكتفاء  لهم  يمكن  كما  بالممارسة،  الخاصة  الشروط  من  على  (  الدال 

 استالم تلك العينات من قبل إدارة المشتريات والمناقصات بالمؤسسة. 

 المدير العام 


