املوضوع :مزايدة رقم (دأ  )2020- 2019/32/الرتخيص بتخطيط وتطوير وإجناز
وتشغيل وصيانة واستغالل واستثمار املدينة الرتفيهية اجلديدة
نننند متدينننند إق ننننال املزاينننندة رقننننم (دأ)2020 - 2019/32/
يعلنننند الننننديواع ا مننن
الرتخنننيص بتخطنننيط وتطنننوير وإجنننناز وتشنننغيل وصنننيانة واسنننتغالل واسنننتثمار املديننننة
الرتفيهيننة اجلدينندة فعلننا الننرابامل باملشنناراة منند الشننرااا أو امل س نناا العامليننة وايليننة
املتخصصننة هنن ا اجملننال التمنندح لل صننول لننا اراسننة الشننروا وو ننا املزاينندة منند
– قصننننر بينننناع – املانننننا ايدار – النننندور ا ول –زووع  – 7إدارة املناقصنننناا
(الننننديواع ا منن ن
واملتابعننة) وذلننخ خننالل سننا اا النندواح الررنن ا تاننار شا منند تنناريي نشننر اي ننالع باجلرينندة
ديننننار
الررينننة (التوينننم الينننوح) ممابنننل رسنننم وقننندر ( 10,000/-د.ك) فمنننط شنننرة
اوييت ب (الدفع ا نم فمط) للتراسة ب م رتد وشريطة اآلت :
 .1املزايدة ب قابلة للتجز ة و ي مح بتمديم روض بديلة.
 .2لننا املزاينند تمننديم شننهادة ن نناة العمالننة الو نيننة (ينطا ن لننا الشننراة ايليننة .أمننا
ننال وجننود وايننل لن هلننا ينطان هن ا الشننرا لننا الوايننل
الشننراة العامليننة ف ن
ايل ).
 .3لننا املزاينند تمننديم اتنناف مرفمنن شا بننن صننورة منند شننهادة الت ننجيل لنند برفننة ننارة
وصنا ة التويم.
 .4لننا الشننرااا  /امل س نناا العامليننة وايليننة املتخصصننة هنن ا اجملننال تمننديم اتنناف
ت ويض وصورة مد الاطاقة املدنية للشخص امل وض.
 .5موقننع املشننروع :يمننع املشننروع مدينننة الدو ننة ويشننمالملوقع الننال املعننرو اباملدينننة
الرتفيهيةابايضنننافة إى ا رض املخصصنننة املنطمنننة اجلنوبينننة واجلنوبينننة الغربينننة مننند
املديننننة الرتفيهينننة الالينننة والنننيت ننناور الشنننريط ال نننا ل  .تالنننن م نننا ة املديننننة
الرتفيهية اجلديدة بعد التوسعة  2,570,000مرت شا مربعاش.
تمنندح العننروض إى ن نن اجلهننة الننيت سنن ام منهننا الو ننا داخننل مغننرو مغلنن وتتننوع
مصنن وبة بالتنناممل ا وى بن نناة يمننل نند ( )%2منند العطنناا لصنناو الننديواع ا منن

لمنن شا

بنناع خننر مو نند لتمننديم العطنناااا هننو يننوح ا نند املواف ن  ,2020/5/3و لننا عيننع املزايننديد
معايننننة املوقنننع الن ن سنننيتم الرتخنننيص بتخطيطنننن وتطنننوير وإجنننناز وتشنننغيلن وصنننيانتن
واستغاللن واستثمار معاينة تامة نافية للجهالة سيتم حتديداملو د ما.

 لمنننا بننناع ايجتمننناع التمهيننند ا ول سنننيعمد ينننوح الثال ننناا تننناريي 2020/2/4
مبراز الشيي جابر ا محد الثما .
جيننأ أع يامننا العطنناا سننار امل عننول ملنندة ( )180يوم ن شا منند تنناريي ايق ننال مننع ا ت ننا الننديواع
منننن متديننند أو ديننند هننن ال نننرتة للمننندة أو املننندد النننيت يراهنننا مناسننناة
ا مننن
ستتمال املزايدة والرتسية.
املزايدة ختضع لتعميم رقم ( )4ل نة ( )1997بشاع املزايداا التومية.
لالست

ارا تصال لا ا رقاح التالية:

املااشر22012750 - 22012749 :
ال اا 22012872 :
الربيد ايلترتون fs.alburaidi@da.gov.kw :

