املوضوع :ممارسة حمدودة رقم (دأ/م )363/توفري عمالة متخصصة لتنظيف الغرف
باإلشااارة اا املوضااوع أع ا
الرمسية " الكويت اليوم " :

 ،يرجااا اإليزااا مل ا يشااام بن اار اإلع ا ر التااال با رياادة

يزشاا الااديوار ا ماارير عاا راارا املمارسااة املااالورة أعاا باا ال اارلا امل شااة
ربقاااا لشك اااف املرفاااط و ال اااروا واملوا اااثا الاااواردة ع و ااااغط املمارساااة ،فزشاااا الااارا ب
بامل ااارلة ا لتقاادم لشوصااوى عشااا لراسااة ال ااروا واملوا ااثا ماا ( الااديوار ا ماارير -
قصااار بياااار  -املبناااا اإلدارر  -الااادور ا وى  -ور -7إدارة املناقصاااا و املتابزاااة )  ،وللااا
ساااعا الاادوام الرمساا

اعتبااارا ماا يااوم ا

ااد املوافااط  2019/12/29مقاباام مبشااد وقاادر

( 75/-د.ك) فقاامخ ة ااة وساابزور دينااار لااويد ع ااري (الاادفل لاا
ري م رتد و شريطة اعت :
 -1عشا املمارس تقديم شهادة

اات فقاامخ) لشكراسااة

بة الزمالة الورنية سارية املثزوى .

 -2عشااا املمااارس تقااديم لتااا مرفقاا ما بااا ااورة ماا شااهادة الت اا يم لااد
و ناعة الكويت.
 تقاادم الزاارومصااووبة بالتااام

إا ثا

ااا ى

رفااة

ااارة

ا هااة الااد سااوبت منهااا الو اااغط دا اام مظااروف مغشااط و تكااور

ا ولاا بن اابة ع يقاام عاا ( )%2ماا القيمااة اإلةاليااة لشزطااا لصااا

الااديوار اعماارير عشمااا بااار اار موعااد لتقااديم الزطااا ا ااو يااوم ا ااد املوافااط 2020/1/12
و سيتم حتديد يوم عقد اعجتماع التمهيدر و الار سيتم إفادتكم با ع قا.
جيااأ أر يبقااا الزطااا سااارر املثزااوى ملاادة ( 90يومااا) م ا تاااريا اعقثاااى ماال ا تثااا الااديوار
اعمااارير قاااة ع ودياااد أو دياااد اااا الثااارتة لشمااادة أو املااادد الاااد يرا اااا مناسااابة
عستكماى اجرا ا الرتسية .
ل ستث ار اإلتصاى عشا ا قام التالية :
املباشر22012753 :
الثال 22012872:

ل ف ال رلا امل شة
رقم

اسم ال رلة

1

شرلة الدروا ة لشخدما الشوج تية

2

شرلة لويت بريت ارد لشصيا ة و التنظيف

3

شرلة ا هرا ملزدا التنظيف

4

شرلة الورنية لشتنظيف

5

شرلة دا ة بريلش الت ارية

6

شرلة تنظيثكو

7

ال رلة الكويتية اعوا لشنظافة

8

اع شية املتودة لشخدما الزامة

9

ال رلة الكويتية ال ويدية خلدما التنظيف

10

شرلة البوار لشخدما الزامة

11

شرلة أبنا عبداحلميد سامل الت ارية

12

شرلة ايكوفري لشت ارة الزامة و املقاوع
شرلة بوار لشمقاوع الاراعية

13
14

شرلة مزرع الكويتية ملقاوع تنظيف املبا

و املدر

15

شرلة مزرع اعقشيمية ملقاوع تنظيف املبا

و الطرق

شرلة مزرع الكويتية لشت ارة الزامة و املقاوع

16

شرلة الرعاية ملقاوع تنظيف املبا

17

شرلة ال ماسية الزاملية لشت ارة الزامة و املقاوع

18

ال رلة الورنية لشم ارر

19
20

و املدر

مرلا ال ا

الا يب ملقاوع تنظيف املبا

و الطرق /فرع م شرلة ال ا

21

شرلة اعبرق الت ارية

22

شرلة ج ام لشمقاوع الزامة

الا يب لشت ارة الزامة

