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السنة  100العدد 4957

الجمعة  24ربيع اآلخر 1444هـ  18نوفمبر 2022م

إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
تعلن بلدية حلي مبحافظة القنفذة عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

1

�إن�شاء وت�شغيل �صراف �آيل �سيارات  -الطريق الدويل جدة جازان (كياد)

01-22-005705-1001

 500ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )1خمطط الكدوة

01-22-005705-2001

 500ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )2خمطط الكدوة

01-22-005705-2002

 500ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )3خمطط الكدوة

01-22-005705-2003

 500ريال

5

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )4خمطط الكدوة

01-22-005705-2006

 500ريال

6

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )5خمطط الكدوة

01-22-005705-2007

 500ريال

7

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )6خمطط الكدوة

01-22-005705-2008

 500ريال

8

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )7خمطط الكدوة

01-22-005705-2009

 500ريال

9

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )8خمطط الكدوة

01-22-005705-2010

 500ريال

10

�إن�شاء وت�شغيل موقع جتاري �سكني ( )6املخطط اال�ستثماري جنوب الفريق

01-22-005705-2011

 500ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

1444/6/16هـ
2023/1/9م

موعد فتح املظاريف

1444/6/16هـ
2023/1/9م

ب�إمكان الراغبني يف االطالع و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات الدخول على املوقع الإلكرتوين� )https://furas.momra.gov.sa ( :أو من خالل تطبيق (فر�ص).

يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

املوقع

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري موقع لت�شغيل كبينة كويف �شوب

م�ست�شفى القطيف املركزي

38-22-44-22

 1000ريال

2

ت�أجري موقع لت�شغيل كويف �شوب

م�ست�شفى النعريية العام

38-22-44-21

 1000ريال

3

ت�أجري عدد ( )6مواقع لت�شغيل مكائن بيع ذاتي

م�ست�شفى �صفوى العام واملراكز ال�صحية

38-24-44-23

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

الأحد
1444/5/10هـ
2022/12/4م
(� )11:00صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع
ال�شرقية ال�صحي

الإثنني
1444/5/11هـ
2022/12/5م
(� )10:00صباحاً
باملوقع املحدد بالكرا�سة
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السنة  100العدد 4957

إعالنات حكومية

الجمعة  24ربيع اآلخر 1444هـ  18نوفمبر 2022م

استـثمار مواقع
تعلن عمادة �ش�ؤون الطالب بجامعة جدة عن طرح مناف�سات للمواقع اخلدمية الطالبية اخلا�صة ب�صندوق الطالب على النحو التايل:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

مكان بيع كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات

1

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (املقر الرئي�سي)

3020222

 1000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب – مبنى ()5

2

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع الكامل – طالب)

3020280

 5000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

3

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع الكامل – طالبات)

3020281

 5000ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

4

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع الرحاب  -تربية – طالب)

3020282

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

5

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع الرحاب  -تربية – طالبات)

3020232

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

6

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع ال�شرفية – طب  -طالب)

3020234

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

7

ت�أجري موقع كافترييا بجامعة جدة (فرع ال�شرفية – طب – طالبات)

3020227

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

8

ت�أجري موقع قرطا�سية بجامعة جدة (فرع خلي�ص – طالبات)

3020285

 500ريال

�إدارة اال�ستثمار والت�سويق بعمادة �ش�ؤون الطالب  -مبنى ()5

موعد فتح املظاريف :الأحد 1444/4/26هـ ،ال�ساعة� )10:00( :صباحاً.
مكان فتح املظاريف :املقر الرئي�سي جلامعة جدة  -عمادة �ش�ؤون الطالب – مبنى ( - )5قاعة االجتماعات.
لال�ستف�سارات هاتف )0122334444( :حتويلة )21807 - 21805 - 21812( :الربيد الإلكرتوين.)dsa@uj.edu( :

يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب (خمي�س م�شيط) عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ا�ستثمار موقع كويف �شوب مب�ست�شفى امللك فهد للقوات امل�سلحة باجلنوب

/1444/35م _2

 2000ريال

الإثنني
1444/5/25هـ
(� )9:30صباحاً

الإثنني
1444/5/25هـ
(� )10:00صباحاً

على الراغبني ب�شراء الكرا�سة تقدمي �شيك م�صدق بقيمة الكرا�سة با�سم (م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب) مع تقدمي عطاءاتهم م�شفوعة بخطاب �ضمان ابتدائي بن�سبة ( )%5من قيمة العطاء املقدم.
تقدم العطاءات �إىل �إدارة تنمية الإيرادات الذاتية /ق�سم الت�سويق.
لال�ستف�سارات يرجى التوا�صل على هاتف )0172500001( :حتويلة.)22922 - 22015 - 22091( :
الربيد الإلكرتوين.)selffinancingafhsr@gmail.com( :
يعلن م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب (خمي�س م�شيط) عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

رقم املزايدة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

ت�أجري وت�شغيل موقع ح�ضانة مب�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب

/1444/35م _3

 1000ريال

الإثنني
1444/6/23هـ
(� )9:30صباحاً

الإثنني
1444/6/23هـ
(� )10:00صباحاً

على الراغبني ب�شراء الكرا�سة تقدمي �شيك م�صدق بقيمة الكرا�سة با�سم (م�ست�شفى القوات امل�سلحة باجلنوب) مع تقدمي عطاءاتهم م�شفوعة بخطاب �ضمان ابتدائي بن�سبة ( )%15على الأقل من قيمة الأجرة ال�سنوية.
تقدم العطاءات �إىل �إدارة تنمية الإيرادات الذاتية /ق�سم الت�سويق.
لال�ستف�سارات يرجى التوا�صل على هاتف )0172500001( :حتويلة ،)22922 - 22015 - 22091( :الربيد الإلكرتوين.)selffinancingafhsr@gmail.com( :
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إعالنات حكومية

استـثمار مواقع
يعلن جتمع ال�شرقية ال�صحي عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

املوقع

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

1

ت�أجري موقع لت�شغيل �صراف �آيل

م�ست�شفى اجلبيل العام

38-23-44-01

 1000ريال

2

ت�أجري موقع لت�شغيل �صراف �آيل

م�ست�شفى القطيف املركزي

38-23-44-05

 1000ريال

3

ت�أجري موقع لت�شغيل �صراف �آيل

جممع الدمام الطبي

38-23-44-03

 1000ريال

4

ت�أجري موقع لت�شغيل �صراف �آيل

م�ست�شفى امللك فهد التخ�ص�صي بالدمام

38-23-44-06

 1000ريال

5

ت�أجري موقع لت�شغيل �صراف �آيل

م�ست�شفى الوالدة والأطفال بالدمام

38-32-44-04

 1000ريال

6

ا�ستثمار موقع لبناء وت�شغيل حمل (�سوبر ماركت)

م�ست�شفى الوالدة والأطفال بالدمام

38-16-44-10

 1000ريال

7

ت�أجري موقع لت�شغيل مطعم وجبات �صحية

م�ست�شفى الوالدة والأطفال بالدمام

38-11-44-09

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

الأحد
1444/5/24هـ
2022/12/18م
(� )11:00صباحاً
ب�إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي

موعد فتح املظاريف

الإثنني
1444/5/25هـ
2022/12/19م
(� )10:00صباحاً
باملوقع املحدد بالكرا�سة

فمن لديه الرغبة لدخول املناف�سات:
1ـ يتم ا�ستالم الكرا�سة من �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي  -حي القاد�سية بالدمام  -مبنى اخلفرة  -خلف مركز الفح�ص ال�شامل (مع �إح�ضار فال�ش ميموري ال�ستالم الكرا�سة).
2ـ يتم �شراء الكرا�سة ب�شيك م�صدق با�سم البنك ال�سعودي املركزي (يتم ت�سليمه للإدارة املالية بال�ش�ؤون ال�صحية باملنطقة ال�شرقية).
�شروط الدخول باملناف�سات:
� -1صورة من ال�سجل التجاري �أو ترخي�ص نظامي منا�سب يف نف�س املجال.
� -2صورة من �شهادة الزكاة والدخل.
� -3صورة ا�شرتاك بالغرفة التجارية.
� -4صورة �شهادة ت�سجيل الت�أمينات االجتماعية.
علماً ب�أن جميع املناف�سات ينطبق عليها نظام وزارة املالية للم�شرتيات واملناف�سات احلكومية.
يجب �أن يكون املتقدم من ذوي االخت�صا�ص واخلربة وجميع ال�شهادات املطلوبة �أعاله تكون �سارية ال�صالحية.
ولوجود �أي ا�ستف�سار �أو مالحظة الرجاء التوا�صل مع �إدارة العقود وامل�شرتيات بتجمع ال�شرقية ال�صحي  -الدمام  -مبنى اخلفرة  -الدور الثالث – خلف مركز الفح�ص ال�شامل.
هاتف.)0545039279( )0545021596( :

تعلن الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

رقم املناف�سة

ت�أجري موقع لتقدمي خدمات امل�شروبات وامل�أكوالت الباردة وال�ساخنة ملن�سوبي الهيئة وزوارها مبقرها مبدينة الريا�ض

2022/66

قيمة الكرا�سة �آخر موعد لتقدمي العطاءات

وذلك بح�سب ال�شروط التالية:
تقدم العطاءات با�سم الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة.
ال�سداد� :إيداع مبلـغ قـدره ( )500ريال على ح�ساب الهيئة لدى البنك الأهلي رقم ( )SA5810000020317192000102وتقدمي �إي�صال الإيداع.
ا�ستالم الكرا�سة :املقر الرئي�سي بالريا�ض – الإدارة العامة للمناف�سات والعقود.
التقدمي مناولة :الريا�ض املبنى الرئي�سي – االت�صاالت الإدارية � -أو الربيد �ص.ب ( )3437الريا�ض (.)11471
لال�ستف�سار هاتف.)0112529624( :
الربيد الإلكرتوين.)m.saadi@saso.gov.sa( :
وفق نظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية اخلا�ص بت�أجري العقارات وا�ستثمارها.

 500ريال

الثالثاء
1444/5/26هـ
2022/12/20م
( )3:00م�سا ًء

موعد فتح املظاريف
الأربعاء
1444/5/27هـ
2022/12/21م
(� )10:00صباحاً
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استـثمار مواقع
تعلن �أمانة منطقة الق�صيم  -بلدية حمافظة الأ�سياح عن طرح املزايدات التالية:

م

املزايدة

مدة العقد

قيمة الكرا�سة

1

ت�شغيل و�صيانة جممع �صناعي قائم رقم ( )12باملنطقة ال�صناعية

� 7سنوات

 500ريال

2

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض ف�ضاء باملنطقة ال�صناعية قطعة رقم ()26 - 25
باملخطط املعتمد رقم (ق� /س)167 /

� 25سنة

 1000ريال

3

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض ف�ضاء باملنطقة ال�صناعية قطعة
رقم ( )19 - 18خمطط رقم (ق� /س)167 /

� 25سنة

 1000ريال

4

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض ف�ضاء باملنطقة ال�صناعية قطعة
رقم ( )21 - 20خمطط رقم (ق� /س)167 /

� 25سنة

 1000ريال

5

ت�شغيل و�صيانة جممع �صناعي قائم رقم ( )14 - 13باملنطقة ال�صناعية

� 7سنوات

 1000ريال

6

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض ف�ضاء باملنطقة ال�صناعية
قطعة رقم ( )52خمطط رقم (ق� /س)167 /

� 25سنة

 1000ريال

7

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة (كويف) على طريق امللك فهد مبحافظة الأ�سياح

� 7سنوات

 500ريال

8

�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة �أر�ض ف�ضاء باملنطقة ال�صناعية
باملخطط رقم (ق� /س  )167مب�ساحة (5950م)2

� 25سنة

 1000ريال

�آخر موعد لتقدمي العطاءات موعد فتح املظاريف

الثالثاء
1444/5/26هـ

الأربعاء
1444/5/27هـ

مالحظة:
ب�إمكان الراغبني يف االطالع على تفا�صيل املزايدات و�شراء كرا�سات ال�شروط واملوا�صفات حتميل تطبيق (فر�ص) على الأجهزة الذكية �أو الدخول على املوقع الإلكرتوين.)www.balady.gov.sa( :
�آخر موعد لتقدمي العطاءات ال�ساعة )2:00( :ظهر ًا من تاريخ قفل العطاءات.

تعلن �إدارة الت�شغيل وال�صيانة للمن�ش�آت الع�سكرية ب�شرورة عن طرح املناف�سات التالية:

م

املناف�سة

رقم املناف�سة

قيمة الكرا�سة

�آخر موعد لتقدمي العطاءات

موعد فتح املظاريف

1

مناف�سة ا�ستثمـار مبنى قائم بـوفـيـة (�إعادة طرح)

443/01/12

 500ريال

الأربعاء
1444/5/27هـ
2022/12/21م

اخلمي�س
1444/5/28هـ
2022/12/22م
(� )10:00صباحاً

2

مناف�سة ا�ستثمار �أر�ض لإن�شاء جممع جتاري (�إعادة طرح)

443/02/12

 500ريال

الأربعاء
1444/5/27هـ
2022/12/21م

اخلمي�س
1444/5/28هـ
2022/12/22م
(� )10:00صباحاً

3

مناف�سة ا�ستثمار �أر�ض لإن�شاء كويف �سيار (�إعادة طرح)

443/03/12

 500ريال

الأربعاء
1444/5/27هـ
2022/12/21م

اخلمي�س
1444/5/28هـ
2022/12/22م
(� )10:00صباحاً

4

ا�ستثمار مبنى قائم (ك�شك)

443/04/12

 500ريال

الأربعاء
1444/5/27هـ
2022/12/21م

اخلمي�س
1444/5/28هـ
2022/12/22م
(� )10:00صباحاً

مالحظة :مكان بيع الكرا�سة وتقدمي العطاءات بق�سم امل�شرتيات ب�إدارة الت�شغيل وال�صيانة للمن�ش�آت الع�سكرية ب�شرورة من ال�ساعة (� )7:30صباحاً وحتى ال�ساعة ( )2:00ظهر ًا.
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استـثمار مواقع
تعلن �إدارة تطوير الأعمال عن طرح مناف�سات ا�ستثمارية لت�شغيل املواقع التجارية اخلا�صة بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية على النحو التايل:

م

املدينة

رقم املناف�سة

املناف�سة

الن�شاط

ا�ستالم العطاءات وفتح املظاريف

1

الريا�ض

BD-R-14/2022

مناف�سة ت�أجري موقع قهوة وم�أكوالت خفيفة – عمادة الدرا�سات العليا

قهوة وم�أكوالت خفيفة

1444/5/19هـ
2022/12/13م

2

الريا�ض

BD-R-15/2022

مناف�سة ت�أجري ميني ماركت  -كلية طب الأ�سنان  -الدور الثاين  -طالبات

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

3

الريا�ض

BD-R-16/2022

مناف�سة ت�أجري مطعم – كلية التمري�ض  -طالبات  -الدور الأول

مطعم

1444/5/19هـ
2022/12/13م

4

الريا�ض

BD-R-17/2022

مناف�سة ت�أجري كويف �شوب يف �صالة الطالبات الكربى

قهوة وم�أكوالت خفيفة

1444/5/19هـ
2022/12/13م

5

الريا�ض

BD-R-18/2022

مناف�سة ت�أجري مركز جتميل يف �صالة الطالبات الكربى

�صالون ن�سائي

1444/5/19هـ
2022/12/13م

6

الريا�ض

BD-R-19/2022

مناف�سة ت�أجري حمل هدايا يف �صالة الطالبات الكربى

هدايا

1444/5/19هـ
2022/12/13م

7

الريا�ض

BD-R-20/2022

مناف�سة ت�أجري حالق رجايل – مبنى اخلدمات يف املجمع ال�سكني

حالقة رجالية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

8

الريا�ض

BD-R-21/2022

مناف�سة ت�أجري ميني ماركت  -كلية الطب  -طالب

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

9

الريا�ض

BD-R-22/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�أكوالت

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

10

الريا�ض

BD-R-23/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�شروبات

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

11

الريا�ض

BD-R-24/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – مواد غذائية

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

12

جدة

BD-J-05/2022

مناف�سة ت�أجري مطعم – كلية الطب  -طالبات

مطعم

1444/5/19هـ
2022/12/13م

13

جدة

BD-J-06/2022

مناف�سة ت�أجري كويف �شوب – عمادة الدرا�سات العليا الدور الأر�ضي

قهوة وم�أكوالت خفيفة

1444/5/19هـ
2022/12/13م

14

جدة

BD-J-07/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�أكوالت

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

15

جدة

BD-J-08/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�شروبات

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

16

جدة

BD-J-09/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – مواد غذائية

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

17

الأح�ساء

BD-H-01/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�أكوالت

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

18

الأح�ساء

BD-H-02/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – م�شروبات

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

19

الأح�ساء

BD-H-03/2022

مناف�سة ت�أجري مكائن البيع الذاتي – مواد غذائية

مواد غذائية

1444/5/19هـ
2022/12/13م

علماً ب�أن مكان تقدمي العطاءات وفتح املظاريف �سيكون يف مدينة الريا�ض – املبنى الإداري بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية ,وا�ستالم كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات (جماناً).
للمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بجامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية (.)https://www.ksau-hs.edu.sa/Arabic/BusinessDevelopment
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إعالنات حكومية

الجمعة  24ربيع اآلخر 1444هـ  18نوفمبر 2022م

استـثمار مواقع
تعلن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن متديد موعد طرح املناف�سة التالية:

تعلن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن متديد املناف�سة التالية:

املناف�سة

ت�أجري موقع وجتهيز وت�شغيل ح�ضانة مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
بالريا�ض

املناف�سة

ت�أجري موقع مقر النادي الريا�ضي وملعب كرة القدم وكرة ال�سلة مبجمع �إ�سكان مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية باملقر الرئي�سي بالريا�ض

رقم املناف�سة

2ت44/

رقم املناف�سة

4ت44/

مكان ا�ستالم وثائق
املناف�سة

مبنى رقم ( )26الدور الأول ( �إدارة املناف�سات وامل�شرتيات)

مكان ا�ستالم وثائق
املناف�سة

مبنى رقم ( )26الدور الأول (�إدارة املناف�سات وامل�شرتيات)

قيمة وثائق املناف�سة

جماناً

قيمة الكرا�سة

جما ًنا

مكان تقدمي العطاءات

جلنة فتح املزايدات – الدور الثالث  -مبنى رقم ()26

مكان تقدمي العطاءات

جلنة فتح املزايدات – الدور الثالث  -مبنى رقم ()26

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

الأربعاء
 1444/4/29هـ
2022/11/23م
( )2:00ظهر ًا

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

الأحد
1444/5/10هـ
2022/12/4م
( )2:00ظهر ًا

موعد فتح املظاريف

اخلمي�س
 1444/4/30هـ
2022/11/24م

موعد فتح املظاريف

الإثنني
1444/5/11هـ
2022/12/5م

على �أن يتم ت�سليم العطاءات و�أ�صل ال�ضمان البنكي يف ظرف مغلق �إىل رئي�س جلنة فتح املزايدات يف املقر الرئي�سي ملدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  -مبنى رقم ( - )26الطابق الثالث – �إدارة امليزانية ،وذلك قبل تاريخ فتح العطاءات.

على �أن يتم ت�سليم �أ�صل ال�ضمان البنكي يف ظرف مغلق �إىل رئي�س جلنة فتح املزايدات يف املقر الرئي�سي ملدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية  -مبنى رقم ( - )26الطابق الثالث – �إدارة ال�ش�ؤون املالية ،وذلك قبل تاريخ فتح املظاريف.

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض عن طرح املزايدة التالية:

يعلن م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث – الريا�ض عن طرح املزايدة التالية:

املزايدة

ت�أجري وت�شغيل حمل امليني ماركت مبركز امللك فهد الوطني لأورام الأطفال مب�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض

املزايدة

ت�أجري وت�شغيل كافترييا املوظفني  -مبنى امل�ساندة الطبية  -الدور الثاين مب�ست�شفى
امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث  -الريا�ض

رقم املزايدة

22/426

رقم املزايدة

22/336

قيمة الكرا�سة

 1000ريال يتم �سدادها يف ح�ساب امل�ست�شفى رقم
( )SA6380000114608010167917التابع مل�صرف الراجحي

قيمة الكرا�سة

 1000ريال �سعودي يتم �سدادها يف ح�ساب امل�ست�شفى رقم
( )SA6380000114608010167917التابع مل�صرف الراجحي

مكان وتاريخ بيع
الوثائق

�إدارة العقود عرب الربيد الإلكرتوين:
()contractsservices-r@kfshrc.edu.sa
الأربعاء 1444/4/22هـ2022/11/16 ,م

مكان وتاريخ بيع الوثائق

�إدارة العقود عرب الربيد الإلكرتوين:
()contractsservices-r@kfshrc.edu.sa
الأربعاء 1444/4/22هـ2022/11/16 ,م

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

الثالثاء 1444/5/19هـ 2022/12/13,م ,ال�ساعة )2:00(:ظهر ًا

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

الأحد 1444/5/24هـ 2022/12/18 ,م ,ال�ساعة )2:00( :ظهر ًا

مكان تقدمي العطاءات

�إدارة اخلدمات الإدارية بامل�ست�شفى  -الريا�ض (املبنى الإداري  -القبو)

مكان تقدمي العطاءات

�إدارة اخلدمات الإدارية بامل�ست�شفى  -الريا�ض (املبنى الإداري  -القبو)

موعد فتح املظاريف

الأربعاء 1444/5/20هـ2022/12/14 ,م ,ال�ساعة� )9:00( :صباحاً
فى جل�سة علنية بغرفة االجتماعات بالدور الرابع باملبنى الإداري بامل�ست�شفى

موعد فتح املظاريف

الإثنني 1444/5/25هـ 2022/12/19,م ،ال�ساعة� )9:00( :صباحاً
فى جل�سة علنية بغرفة االجتماعات بالدور الرابع باملبنى الإداري بامل�ست�شفى

امل�ستندات املطلوب
�إرفاقها

(� )1شهادة ت�سديد الزكاة و�ضريبة الدخل �سارية املفعول.
( )2اال�شرتاك يف الغرفة التجارية �ساري املفعول.
( )3القيد فى ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته.
(� )4شهادة �سعودة وتوطني الوظائف.
(�)5شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية مو�ضحاً بها عدد امل�شرتكني
وت�صنيفهم.
()6خطاب �ضمان ابتدائي ي�ساوي ( )%15من قيمة العطاء ال�سنوي �ساري املفعول ملدة
( )90يوماً من تاريخ فتح العطاءات.
(� )7شهادة اخلربة يف �أعمال مماثلة.
( )8جميع م�ستندات املزايدة.

امل�ستندات املطلوب
�إرفاقها

مالحظات:
 )1على مقدم العطاء �أن يراعي عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الإفرادية لكل بند بالأرقام واحلروف.
 )2يقدم العطاء من �أ�صل و�أربع �صور وذلك داخل ظرف مغلق وغري �شفاف وخمتوم ومدون عليه ا�سم املزايدة ،وكذلك
ا�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء ،علماً ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من ال�شركات /امل�ؤ�س�سات التي
قامت ب�شراء م�ستندات املزايدة.
 )3ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوب بخطاب �ضمان ابتدائي �أو غري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.

(� )1شهادة ت�سديد الزكاة و�ضريبة الدخل �سارية املفعول.
( )2اال�شرتاك يف الغرفة التجارية �ساري املفعول.
( )3القيد فى ال�سجل التجاري املخت�ص ب�آخر تعديالته.
(� )4شهادة �سعودة وتوطني الوظائف.
(�)5شهادة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية مو�ضحاً بها عدد امل�شرتكني
وت�صنيفهم.
()6خطاب �ضمان ابتدائي ي�ساوي ( )%15من قيمة العطاء ال�سنوي �ساري املفعول
ملدة ( )90يوماً من تاريخ فتح املظاريف.
(� )7شهادة اخلربة يف �أعمال مماثلة.
( )8جميع م�ستندات املزايدة.

مالحظات:
 )1على مقدم العطاء �أن يراعي عند �إعداد عر�ضه كتابة الأ�سعار الإفرادية لكل بند بالأرقام واحلروف.
 ) 2يقدم العطاء من �أ�صل و�أربع �صور وذلك داخل ظرف مغلق وغري �شفاف وخمتوم مدون عليه ا�سم املزايدة ،وكذلك
ا�سم وعنوان ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة �صاحبة العطاء علماً ب�أنه لن تقبل العرو�ض �إال من تلك ال�شركات /امل�ؤ�س�سات التي
قامت ب�شراء م�ستندات املزايدة.
 )3ال يلتفت �إىل �أي عطاء يرد بعد امليعاد املحدد �أو غري م�صحوب بخطاب �ضمان ابتدائي �أو غري م�ستوف ما هو مطلوب �أعاله.
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إعالنات حكومية

بيع رجيع

استـثمار مواقع

تعلن �إمارة منطقة احلدود ال�شمالية عن �إعادة طرح املزايدة التالية:

يعلن �صندوق التعليم العايل اجلامعي عن طرح املناف�سة التالية:

املناف�سة

ت�أجري وت�أهيل الدور الرابع باملبنى رقم ( )93 - 92بالريا�ض

رقم املناف�سة

1444 - 93 - 92 - 5 - 1

املزايدة

بيع عدد (� )204سيارات و�أثاث وقطع غيار و�أجهزة

مكان تقدمي الوثائق

مبنى الأمانة العامة  -طريق امللك فهد  -حي العليا – الدور ال�سابع
– ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية

قيمة الكرا�سة

جماناً

قيمة الكرا�سة

جما ًنا

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات

الأربعاء
1444/5/20هـ
2022/12/14م

احل�صول على
الوثائق

ميكن احل�صول على الوثائق وبيانات املنقوالت عن طريق �إدارة امل�شرتيات والعقود
بق�صر م�شرف

موعد فتح املظاريف

الأحد
1444/5/24هـ املوافق 2022/12/18م
ال�ساعة (� )10:00صباحاً

مكان ت�سليم
العطاءات

�إدارة امل�شرتيات والعقود بق�صر م�شرف (جلنة البيع)

مالحظة :يتم ا�ستالم الكرا�سة عن طريق �إدارة اال�ستثمارات العقارية ل�صندوق التعليم العايل اجلامعي.

مبان
استئجار
ٍ

تعلن القوة اخلا�صة لأمن الطرق مبنطقة جازان عن رغبتها يف ا�ستئجار مبنى منا�سب للإيجار يف القرى الواقعة
على امتداد الطريق ال�ساحلي من (كربي بي�ش ــ مفرق من�شب) ،على �أن يكون املبنى خر�سانياً مملوكاً ب�صك �إلكرتوين،
وال يقل عدد غرفه عن ( )12غرفة مع حو�ش كبري للدوريات وال�سيارات ،و�أن ال تقل م�ساحته عن (2500م ،)2و�أن
يكون املالك م�ستعد ًا لتوفري كافة ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة املعتمدة من الدفاع املدين.
•موعد تقدمي العطاءات1444/4/1 :هـ.
•موعد فتح املظاريف1444/5/1 :هـ

موعد املعاينة

�أثناء الدوام الر�سمي خالل فرتة الإعالن

�آخر موعد لتقدمي
العطاءات وفتح
املظاريف

تقدم العرو�ض داخل ظرف مغلق بال�شمع الأحمر يوم الثالثاء 1444/5/5هـ ،ال�ساعة:
(� )10:00صباحاً ،و�سيكون موعد فتح املظاريف يف نف�س اليوم ال�ساعة )12:00( :ظهر ًا

ال�شروط

• يجب �أال تقل قيمة ال�ضمان البنكي االبتدائي عن ( )%2من القيمة الإجمالية للأجرة
الكلية ،على �أن يكون �ساري املفعول ملدة ال تزيد على ( )90يوماً من تاريخ فتح
املظاريف ،ومن تر�سو عليه املزايدة يرفع �ضمانه بقيمة (.)%5
• يف حالة تر�سية املزايدة يقدم املبلغ ب�شيك م�صدق با�سم (�إمارة منطقة احلدود
ال�شمالية).
• يلتزم امل�شرتي بنقل املنقوالت خالل مدة ال تزيد على ( )15يوماً من تاريخ ال�سداد.
• لن يتم �إخراج ال�سيارات �إال بعد نقل ملكيتها.
• يجب �أن تكون العرو�ض املقدمة �سارية املفعول ملدة ال تقل عن ( )90يوماً من تاريخ
فتح املظاريف ،كما يجوز للإمارة التمديد ملدة �أخرى �إذا لزم الأمر.
• تخ�ضع هذه املزايدة لنظام املناف�سات وامل�شرتيات احلكومية.
لال�ستف�سارات هاتف.)0146622000 - 0146617044( :

يعلن م�ست�شفى امللك فهد العام بجدة عن طرح املزايدة التالية:
املزايدة :بيع رجيع طبي مب�ست�شفى امللك فهد العام بجدة.
•تقدم العطاءات �إىل �إدارة مراقبة املخزون مب�ست�شفى امللك فهد العام بجدة ،وي�سلم العر�ض وال�ضمان البنكي
لدى مدير �إدارة مراقبة املخزون قبل تاريخ املزايدة.
•�آخر موعد لتقدمي العطاءات :الأحد 1444/5/3هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.
•موعد فتح املظاريف :الإثنني 1444/5/4هـ ،ح�سب تقومي �أم القرى.
•قيمة ال�ضمان.)%2( :

تعلن بلدية حمافظة �أ�ضم عن بيع �سيارات ومعدات و�سكراب باملزاد العلني يوم الإثنني 1444/5/4هـ ،ال�ساعة
( )4:00ع�صر ًا بجانب مبنى البلدية ،وملن يرغب يف دخول املزاد معاينة الأ�صناف وقت الدوام الر�سمي ،وعلى من
تر�سو عليه املزايدة دفع �ضمان بواقع ( )%5من قيمتها �أو ب�شيك م�صريف �أو مبلغ نقدي ،ويتحمل امل�شرتي دفع �أي
مبالغ �أو ر�سوم لنقل ملكية ال�سيارات واملعدات ونقل ال�سكراب من املوقع وجميع الإجراءات النظامية ،وكذلك دفع
عمولة �سعي الداللة بواقع ( )%2.5من قيمة املبيعات نقد ًا عند ال�شراء.

تعلن �شرطة العا�صمة املقد�سة �شعبة الأمن الوقائي ق�سم احلجوزات �أنه تقرر مب�شيئة اهلل �إقامة مزاد علني
لبيع عدد من املركبات املحجوزة بحجز ال�شرطة الر�سمي عن طريق املزاد العلني ،وذلك يوم الأحد املوافق
1444/5/17هـ ،يف حجز ال�شرطة بعد �صالة الع�صر مبا�شرة ،وفقاً خلطاب �سعادة مدير �شرطة العا�صمة املقد�سة
رقم )4401100582( :وتاريخ 1444/4/9هـ .

