
 

  

 الجهاز المركزي للمناقصات العامة  

 دـرار وتعهـإق

 

  ---------------------------------------------نقر نحن الموقعين ادناه والمفوض بالتوقيع عن شركة / مؤسسة 

ة ــــــــوبهذه الصفة ، بأننا قمنا بدراسة شامله لكافة أوراق ووثائق المناقصة والشروط العامة والخاص

 ،والمواصفات الفنية 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- للمناقصة رقم :

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  أن  :ــــــــــبش

  .محتواهاونوافق على ما جاء فيها ونقبله بدون أي تغيير أو استبدال أو شطب أو مسح من 

كما نتعهد بااللتزام بالتعليمات واآلليات المتبعة بتعبئة القرص الممغنط والختم والتوقيع باألماكن 

المخصصة لذلك وتقديم العطاء الخاص بالمناقصة المذكورة بطريق القرص الممغنط المحمي 

وحسب التعليمات المرفقة 

________________________________________________________ 

 التوقيع والختم   المفوض بالتوقيع وصفته            المناقص اسم
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 مناقصة CDمحتويات 

 ................................................................................... ة :ــركـــــــم الشــسا

 ................................................................................... ــــة :ــــــــــــالجهــــ

 ................................................................................... ة :ــــــم المناقصــرق

 ................................................................................... موضوع المناقصة :

 

 نسخ متطابقة . 5 المرفقة :  CDعدد نسخ 

 محتويات القرص الممغنط
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 .حالة زيادة عدد البنود  فيطبع هذا النموذج إعادة يمكن * 

 توقيع وختم المناقص               
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 تعليمات تقديم المناقصة

 

 : الظرف الكبيرمحتويات 

 للملفات والمستندات المطلوبة قد تمت  CDsيرجي التأكد من ان عملية نسخ الـ  :مهم      

 بصورة صحيحة قبل ايداعها بالظرف .                                            

 يدون على القرص الممغنط من الخارج أسم الجهة ورقم المناقصة وموضوعها:  مهم

 وأسم الشركة وفى حالة تجزأة محتويات المناقصة على أكثر من قرص ممغنط يوضح ذلك . 

 متطابقة ومحمية وداخل غالفها ويحتوى  (CD)( أقراص ممغنطة 5عدد )ايداع :  مهم

  .كل منهما على جميع مستندات المناقصة موقعة ومختومة بختم الشركة وترتيب 

 

 -على النحو التالي : 

 . PDFصيغة العطاء معبأ وموقعة ومختومة بصيغة  .1

 . PDFجدول األسعار والكميات موقعة ومختومة بصيغة  .2

 التأمين األولي لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة وكما هو معلن عنه .3

 بإعالن الطرح بجريدة )كويت اليوم( والموقع اإللكتروني لجهاز المناقصات العامة . 

 . PDFنسخة من بيانات التأمين األولي بصيغة  .4

 أية مستندات أخرى حسب المطلوب بالمناقصة أو ما ترغب به الشركة إضافته . .5
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 تعليمات تقديم المناقصة

 محتويات الظرف الصغير 

 

 ( نسخة أصلية من صيغة العطاء مختومة وموقعة .2عدد ) .1

 من الكفالة البنكية + نسخة مصورة من الكفالة البنكية .نسخة أصلية  .2

 .ورقة التعهد  .3

 المناقصة( . CDنموذج المحتويات المرفق )محتويات  .4

 ( نسخة من جدول األسعار والكميات في حالة إذا كانت المناقصة قابلة )للتجزأة فقط(.2عدد ) .5

 -مالحظات :

 يرجى االلتزام بشروط التقديم كما هو موضح . .1

 جميع الشركات المشاركة بالمناقصة اإللكترونية بهذه التعليمات . يلزم .2

ألي استفسار يرجى مراجعة قسم إصدار العطاءات من قبل الشخص المفوض بالتوقيع  * *  

قبل اإلقفال بوقت كافي .  ـ  فقط         


