جملس األمــة
اعــالن
عن تأهيل شركات متخصصة بالديكورات الداخلية واالثاث املكتبي
تعلن األمانة العامة ملجلس األمة عن فتح باب التأهيل للشركات واملؤسسات
املتخصصة في هذا املجال للمشاركة في مناقصات املجلس املستقبلية .
وذلك بالشروط التالية :
 .1خبرة في هذا املجال التقل عن عشر سنوات.
 .2سابقة أعمال في نفس املجال على تشمل قيام الشركة بتنفيذ مشروعين على األقل مع جهات حكومية
قيمة كل مشروع التقل عن  750,000/-دينار خالل الخمس سنوات املاضية.
ً
 .3ان تكون الشركة أو املؤسسة وكيال ألحد مصانع األثاث املكتبي في اوروبا أو أمريكا.
وعلى الشركات املستوفية لهذه الشروط وترغب في املشاركة  ،الدخول على موقع املجلس ()WWW.Kna.kw
وتقديم املستندات املطلوبة وإرسالها على األيميل ( )tenders@kna.kwفى موعد األقفال بتاريخ 2016/3/6
ولن يلتفت ألى مشاركة بعد هذا التاريخ .
لالستفسار االتصال على األرقام التالية .)22002333 – 22002009( :
وملتابعة نتائج التأهيل الدخول على موقع املجلس.

األميــن العــــام

المستندات المطلوبة لتأهيل الشركات متخصصة بالديكورات الداخلية واالثاث المكتبي.

 .1صورة عن عقد التأسيس وتعديالته بشرط أال يقل رأس املال عن ( 750,000/000د.ك )
سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي وممارسة النشاط منذ أكثر من عشر سنوات على األقل.
 .2صورة عن السجل التجاري .
 .3صورة عن شهادة التسجيل لدى غرفة تجارة وصناعـ ـ ـ ـة الكويت .
 .4صورة عن كرت التسجيل لدى لجنة املناقصات املركزية لعام .2016
 .5صوة حديثة عن شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية السنوية الصادرة من قبل وزارة
الشئون االجتماعية والعمل .
 .6البيانات املالية للثالث سنوات السابقة مدققة من مكتب معتمد.
 .7بيان تفصيلي عن سابقة أعمال الشركة فى نفس املجال مع ذكر قيمة كل مشروع والجهة
املتعاقد معها على أن تشمل قيام الشركة بتنفيذ مشروعين على األقل مع جهات حكومية
قيمة كل مشروع التقل عن (750,000/000د.ك) سبعمائه وخمسون ألف دينار كويتى خالل
الخمس السنوات املاضية.
 .8مستندات تفيد بأن الشركة وكيل ألحد مصانع األثاث املكتبي في أوروبا أو أمريكا.
 .9تقديـ ـم الخبرات واملؤه ـ ـ ـ ـ ـ ـالت العلمية للجهـ ـ ـاز الفني والهيكـ ـ ـ ـ ـل التنظيمي بالشركة.

