
 بلدية الكويت  
 إدارة املناقصات والعقود

   إعالن
اخلاصة باستغالل مطعم يف جممع السيارات الثقيلة مبنطقة  0200/0203-6رقم  طرح املزايدةعن 

 الشويخ
لسيارات الثقيلة بمنطقة باستغالل مطعم في مجمع ا الخاصة 6/2222/2222رقم  مزايدةتعلن بلدية الكويت عن طرح ال

ي شارع الكائن ف –يخ حاليا كافتيريا الشو  -بلدية الكويت سابقاالموقع المستغل من قبل نقابة العاملين بالشويخ ) 
 عبدالعزيز المساعيد (

ة مستوى ممكن من سلع وخدمات خاص بأفضلالمتخصصة في تقديم جميع ما يلزم لتأدية الخدمة المطلوبة الشركات  علىف
بهذا الترخيص تليق بمستوى البلدية من حيث المظهر الخارجي من مالبس ونظافة العمالة وترتيب وتنظيم ونظافة وجودة 

مراقبة  –) المبنى اإلداري الدور السابع  بلدية الكويتالمواد الغذائية المقدمة والراغبة في الدخول في هذه المزايدة مراجعة 
دينار  مائتاند.ك ) فقط  222/-مقابل مبلغ  للحصول على وثائق المزايدة لمناقصات والمزايدات( أثناء الدوام الرسميا

 ال غير ( وهذا المبلغ غير قابل للرد بأي حال من األحوال .كويتي 
التمهيدي ليتمكن المزايدين دية الخدمة معاينة نافية للجهالة قبل تاريخ انعقاد االجتماع وعلى المزايد معاينة موقع تأ 

 من طرح استفساراتهم في االجتماع التمهيدي لتحقيق مبدأ الشفافية .
سيعقد االجتماع التمهيدي مع المزايدين الذين حصلوا على وثائق المزايدة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم و 

. العاصمةفي مبني فرع البلدية بمحافظة  8/11/2222الثالثاء الموافق   
إيفاد من يمثلهم لحضور الجلسة العلنية بفض مظاريف العطاءات كافة الشركات المتقدمة بعطاءاتهم في المزايدة  وعلى

، علمًا بأنه في حالة عدم االلتزام في الحضور ال 21/11/2222والمحدد لها يوم االثنين الموافق المقدمة في المزايدة 
 تتحمل البلدية أي مسئولية تجاه ذلك .

 ، على اال يكتب على المظروفمع كتابة رقم المزايدة وموضوعها األحمربمظاريف مغلقة ومختومة بالشمع  العطاءاتتسلم 
) المبنى اإلداري الدور  في الصندوق الخاص الموجود في بلدية الكويت اسم صاحب العطاء او ما يشير اليه وتوضع

مراقبة المناقصات والمزايدات ( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االثنين الموافق  –السابع
)اثنان بالمائة(  %2وهو آخر موعد لقبول العطاءات ، على ان يودع مع العطاء تأمينًا أوليًا ال يقل عن  21/11/2222

  من قيمة العطاء .
 

 www.baladia.gov.kwعلى الرابط وهو أخذ موعد عن طريق الدخول  الرغبة في مراجعة البلدية ةوفي حال
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