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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2022/2021/61
اعمال الصيانة الجذرية لمبنى وزارة الكهرباء والماء واالشغال العامة

بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
10 ص يوم الثالثاء الموافق 02-08-2022 وذلك في  المبنى الرئيسي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

(منطقة الشهداء) مكتب السيد مدير إدارة التصميم واالشراف بقطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية 
بالدور الثاني

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  -يجب اإللتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وايداع العطاءات علي  CD  الموجودة علي الموقع األلكتروني للجهاز 

 WWW.CAPT.GOV.KW

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - يجب على الشركات / المناقصين الراغبة فى تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها االلتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن

     فى الموعد والمكان المحدد أعاله بالجدول لالجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.

  - جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين األولى يتم تقديمهم كنسخ ورقية .

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.

  - على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه األمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص 

    عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي 

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع اإللكتروني للجهاز وذلك لإلطالع عليها قبل التقدم لشراء ا لوثائق  .

  الطرح : 2022-07-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-08-21

  السعر :  1000

 الكفالة :  45000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2022/2021/61
اعمال الصيانة الجذرية لمبنى وزارة الكهرباء والماء واالشغال العامة

بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

   - يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم  2019/74 بشأن 

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

 - يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني 

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط  لديه . 

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة 35 /2022-2021
االشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب (ITAS) وتقديم الخدمات االستشارية المرتبطة به

بناء علي طلب  وزارة المالية
ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 08-08-2022 وذلك في   مقر ادارة التدريب (قاعة السينما) بلوك (12) اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الدور االرضي

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  - ممارسة عامة وفقا ألحكام المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016.

  - غير قابلة للتجزئة

  -  ال تقبل عروض بديلة

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - يجب على الشركات / الممارسين الراغبة فى تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها االلتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن

     فى الموعد والمكان المحدد أعاله بالجدول لالجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.

  - جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين األولي يتم تقديمهم كنسخ ورقية .

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

سوف يتم نشر وثائق الممارسة علي الموقع اإللكتروني للجهاز وذلك لإلطالع عليها قبل التقدم لشراء ا لوثائق 

وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم إال في حالة إلغاء الممارسة وفقا 

ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2022-07-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-08-21

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة 35 /2022-2021
االشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب (ITAS) وتقديم الخدمات االستشارية المرتبطة به

بناء علي طلب  وزارة المالية
ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور الممارسين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق الممارسة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  24111410155210
شراء معدات مكافحة الحريق
بناء علي طلب  وزارة الدفاع

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  -يجب اإللتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وايداع العطاءات علي  CD  الموجودة علي الموقع األلكتروني للجهاز 

 WWW.CAPT.GOV.KW

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 01-09-2022 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين األولى يتم تقديمهم كنسخ ورقية .

  - قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.

  - على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه األمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص 

    عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي 

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع اإللكتروني للجهاز وذلك لإلطالع عليها قبل التقدم لشراء ا لوثائق  .

  الطرح : 2022-07-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-10-18

  السعر :  75

 الكفالة :  صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  24111410155210
شراء معدات مكافحة الحريق
بناء علي طلب  وزارة الدفاع

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

_مرفق جدول التأمين األولي لكل بند على حدة

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

   - يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم  2019/74 بشأن 

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

 - يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني 

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط  لديه . 

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  24111410155210
شراء معدات مكافحة الحريق
بناء علي طلب  وزارة الدفاع

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس

البند السابع

البند الثامن

البند التاسع

البند العاشر

البند الحادي عشر

البند الثاني عشر

البند الثالث عشر

البند الرابع عشر

البند الخامس عشر

البند السادس عشر

البند االول

وصف البند
300

300

300

300

300

300

2000

500

1000

700

375

475

145

600

400

300

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  أ . ف /2022/2021/11م
أعمال التشغيل والصيانة الكاملة ألعمال التكييف والكهرباء واألعمال الصحية والميكانيكية لمباني المسجد الكبير وملحقاتها 

ومواقف السيارات
بناء علي طلب  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  -يجب اإللتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وايداع العطاءات علي  CD  الموجودة علي الموقع األلكتروني للجهاز 

 WWW.CAPT.GOV.KW

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 03-08-2022 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين األولى يتم تقديمهم كنسخ ورقية .

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.

  - على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه األمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص 

    عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي 

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع اإللكتروني للجهاز وذلك لإلطالع عليها قبل التقدم لشراء ا لوثائق  .

  الطرح : 2022-07-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-08-21

  السعر :  1000

 الكفالة :  7500 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  أ . ف /2022/2021/11م
أعمال التشغيل والصيانة الكاملة ألعمال التكييف والكهرباء واألعمال الصحية والميكانيكية لمباني المسجد الكبير وملحقاتها 

ومواقف السيارات
بناء علي طلب  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

   - يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم  2019/74 بشأن 

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

 - يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني 

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط  لديه . 

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  أ.ف /2022/2021/16
اعمال الترميم و الصيانة الدورية لمقر مبنى وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية والمباني المحيطة بمنطقة الرقعي

بناء علي طلب  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 17-08-2022 وذلك في  مبنى الوزارة- الرقعياجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  -يجب اإللتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وايداع العطاءات علي  CD  الموجودة علي الموقع األلكتروني للجهاز 

 WWW.CAPT.GOV.KW

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - يجب على الشركات / المناقصين الراغبة فى تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها االلتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن

     فى الموعد والمكان المحدد أعاله بالجدول لالجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.

  - جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين األولى يتم تقديمهم كنسخ ورقية .

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.

  - على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه األمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص 

    عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي 

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع اإللكتروني للجهاز وذلك لإلطالع عليها قبل التقدم لشراء ا لوثائق  .

  الطرح : 2022-07-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-10-18

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  أ.ف /2022/2021/16
اعمال الترميم و الصيانة الدورية لمقر مبنى وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية والمباني المحيطة بمنطقة الرقعي

بناء علي طلب  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

   - يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم  2019/74 بشأن 

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

 - يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني 

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط  لديه . 

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  



 Page12 of 36

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  وأ/2022/2021/330
استئجار حيز فضائي لبث الفناة االولى في تلفزيون دولة الكويت على االقمار الصناعية لتغطية قارة امريكا الشمالية وامريكا 

الجنوبية والجزر المحيطة وقارة اوربا وقارة آسيا والشرق االقصى وقارة استراليا ونبوزلند
بناء علي طلب  وزارة األعالم

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 ص يوم االربعاء الموافق 17-08-2022 وذلك في  مكتب الوكيل المساعد للشئؤن الهندسية الدور اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
االرضي- مجمع االعالم

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  -يجب اإللتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وايداع العطاءات علي  CD  الموجودة علي الموقع األلكتروني للجهاز 

 WWW.CAPT.GOV.KW

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - يجب على الشركات / المناقصين الراغبة فى تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها االلتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن

     فى الموعد والمكان المحدد أعاله بالجدول لالجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.

  - جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين األولى يتم تقديمهم كنسخ ورقية .

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.

  - على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه األمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص 

    عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي 

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع اإللكتروني للجهاز وذلك لإلطالع عليها قبل التقدم لشراء ا لوثائق  .

  الطرح : 2022-07-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-10-18

  السعر :  3500

 الكفالة :  100000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  وأ/2022/2021/330
استئجار حيز فضائي لبث الفناة االولى في تلفزيون دولة الكويت على االقمار الصناعية لتغطية قارة امريكا الشمالية وامريكا 

الجنوبية والجزر المحيطة وقارة اوربا وقارة آسيا والشرق االقصى وقارة استراليا ونبوزلند
بناء علي طلب  وزارة األعالم

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

   - يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم  2019/74 بشأن 

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

 - يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني 

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط  لديه . 

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع/ش أ م /2022/2021/37
تقديم وجبات غذائيه (جاهزه) لسكن طالب المنح بالهيئه للتعليم التطبيقي والتدريب

بناء علي طلب  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 يوم االحد    الموافق 21-08-2022 وذلك في  اداره الخدمات العامه بالشويخاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  -يجب اإللتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وايداع العطاءات علي  CD  الموجودة علي الموقع األلكتروني للجهاز 

 WWW.CAPT.GOV.KW

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - يجب على الشركات / المناقصين الراغبة فى تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها االلتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن

     فى الموعد والمكان المحدد أعاله بالجدول لالجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.

  - جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين األولى يتم تقديمهم كنسخ ورقية .

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.

  - على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه األمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص 

    عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي 

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع اإللكتروني للجهاز وذلك لإلطالع عليها قبل التقدم لشراء ا لوثائق  .

  الطرح : 2022-07-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-10-16

  السعر :  300

 الكفالة :  6000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع/ش أ م /2022/2021/37
تقديم وجبات غذائيه (جاهزه) لسكن طالب المنح بالهيئه للتعليم التطبيقي والتدريب

بناء علي طلب  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

   - يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم  2019/74 بشأن 

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

 - يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني 

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط  لديه . 

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2022/2021/16
توريد وتركيب وصيانة أجهزة وأنظمة األمن السيبراني ومراقبتها على مدار الساعة

بناء علي طلب  قوة اإلطفاء العام
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 ص يوم الثالثاء الموافق 02-08-2022 وذلك في  مبنى قوة االطفاء العام الرئيسي-بمنطقة غرب اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
مشرف

  - الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد باإلعالن أعاله المقرر إليداع العطاءات.

  -يجب اإللتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وايداع العطاءات علي  CD  الموجودة علي الموقع األلكتروني للجهاز 

 WWW.CAPT.GOV.KW

  - يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعالة بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت .

  - يجب على الشركات / المناقصين الراغبة فى تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها االلتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن

     فى الموعد والمكان المحدد أعاله بالجدول لالجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.

  - جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين األولى يتم تقديمهم كنسخ ورقية .

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.

  - على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه األمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص 

    عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي 

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع اإللكتروني للجهاز وذلك لإلطالع عليها قبل التقدم لشراء ا لوثائق  .

  الطرح : 2022-07-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-08-21

  السعر :  1000

 الكفالة :  15000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2022/2021/16
توريد وتركيب وصيانة أجهزة وأنظمة األمن السيبراني ومراقبتها على مدار الساعة

بناء علي طلب  قوة اإلطفاء العام
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض  المظاريف .

  - وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-

       1. صورة من البطاقة المدنية.

       2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.

       3. فى حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

   - يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم  2019/74 بشأن 

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

 - يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني 

لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط  لديه . 

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

.WWW.CAPT.GOV.KW لمزيد من المعلومات يرجي زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية -  
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020/2019/85
 , x توريد و تمديد كيبالت أرضية جهد 132 ك . ف لتغذية محططة السالمية

منطقة المستشفيات , مجمع المدارس الخاصة بالجهراء

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

 يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكوره 
أعاله 

 إلي يوم  االحد الموافق 11-09-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-08-07

2022-07-06

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2022/2021/20
أعمال الصيانة المدنية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

 يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكوره 
أعاله 

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 23-08-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-07-19

2022-07-04

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2022-2021/17
اعمال توريد وتركيب اجهزه الوقايه الرئيسيه في بعض محطات التحويل الرئيسيه 

المختلفه ذات الجهد 132 ك.ف (المرحله الثانيه)

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

 يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكوره 
أعاله 

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 09-08-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-07-19

2022-07-04

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ص / ص / 232
إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة مركز التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها

 - وزارة األشغال العامة - 

 يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكوره 
أعاله 

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 16-08-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-07-19

2022-07-04

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   241899299212
مشروع نظام التداول اإللكتروني إلدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات لسنه 2021

 - وزارة الدفاع - 

 يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكوره 
أعاله 

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 23-08-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-07-26

2022-07-04

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع/2021-2020/19
صيانه وتشغيل اجهزه الخدمه الرئيسيه والبرامج الملحقه في غرفه التشغيل 

الرئيسيه الجديده ( جنوب السره ) مع تقديم الدعم الفني والتقني

 - وزارة التربية - 

 يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكوره 
أعاله 

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 09-08-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-07-19

2022-06-29

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2020/7299
توريد وتسليم ومناوله مواد كيمائيه خاصه لمحطات توليد القوى الكهربائيه 

وتقطير المياه

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2022-07-06

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م/2022-2021/17
اعمال توريد وتركيب اجهزه الوقايه الرئيسيه في بعض محطات التحويل الرئيسيه 

المختلفه ذات الجهد 132 ك.ف (المرحله الثانيه)

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2022-07-06

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم م ع/2021-2020/19
صيانه وتشغيل اجهزه الخدمه الرئيسيه والبرامج الملحقه في غرفه التشغيل 

الرئيسيه الجديده ( جنوب السره ) مع تقديم الدعم الفني والتقني

 -  وزارة التربية  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2022-07-04

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page27 of 36

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2022/2021/2
الصيانة لشبكات انذار ومكافحة الحريق للمباني التابعة للهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب

 -  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2022-07-06

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2020/7299
توريد وتسليم ومناوله مواد كيمائيه خاصه لمحطات توليد القوى الكهربائيه 

وتقطير المياه

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 1 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2022-07-06

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م/2020-2019/67
تقديم خدمات هندسيه للتوربينات الغازيه ذات الدوره المشتركه وثنائيه الغرض 

والمعدات المساعده لها بكفاءه واستمراريه عاليه بمحطه الشعيبه الشماليه لتوليد 
القوى الكهربائيه وتقطير المياه

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 3 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2022-07-06

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم و ك م 2022/2021/46
استبدال انظمة غاز الهالون و االنظمة المرتبطة بهما (المرحلة الثانية)

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-07-03

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي إنتباه السادة المناقصين الى أن موعد االجتماع التمهيدي الصحيح للمناقصة أعاله في يوم االحد 
الموافق 2022/7/24 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا في مبنى إدارة صيانة محطات التحويل الرئيسية - صبحان  وليس كما جاء في االعالن 

السابق والمنشور في الجريدة الرسمية كويت اليوم بتاريخ 2022/7/3

لذا اقتضى التنويه...
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم و ك م /2021/2020/61
( Z خط الصليبية - Z محطة توليد الخيران - الوفرة ) تزويد و تركيب خطوط هوائية جهد 400 ك.ف

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-07-03

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي انتباه السادة المناقصين بأنه موعد اغالق المناقصة الصحيح هو يوم الثالثاء الموافق 2022/8/2 
وليس كما ورد باالعالن بجريدة كويت اليوم بتاريخ 2022/7/3 

لذا اقتضى التنويه
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم و ع 2019/2018/9
أعمال تنظيف شاملة لمبنى مجمع المحاكم الجهراء الجديد ومبنى مخازن المضيوطات بالصلبيبة

 -  وزارة العدل  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-07-07

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى انه سوف يتم عقد اجتماع تمهيدي ثاني للمناقصة المذكورة أعاله في يوم
 الثالثاء الموافق 2022/7/20 في تمام الساعه  9 صباحا وذلك في وزارة العدل.

لذا اقتضى التنويه ،،،،
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 241899299212
مشروع نظام التداول اإللكتروني إلدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات لسنه 2021

 -  وزارة الدفاع  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-07-06

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي انتباه السادة المناقصين إلى أن الوثيقة الصحيحه للمناقصة المذكوره أعاله هي  المنشورة  بتاريخ  
2022/7/17 و اعتبار الوثيقه المنشورة بتاريخ 2022/5/15 كأن لم تكن 

لذا اقتضى التنويه،،،
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 241899299212
مشروع نظام التداول اإللكتروني إلدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات لسنه 2021

 -  وزارة الدفاع  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-07-06

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى انه سوف يتم عقد اجتماع تمهيدي ثاني للمناقصة المذكوره اعاله في يوم
 الثالثاء الموافق 2022/7/26 في تمام الساعه  10 صباحا  وذلك في إدارة نظم تكنولوجيا المعلومات بمبنى اإلدارة بصبحان.

لذا اقتضى التنويه ،،،،
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

2078151 - RFP بشأن المناقصة رقم
استبدال نظام الهواء المضغوط الخاص باآلالت الدقيقة ولنظام هواء المنشأة في مراكز تجميع شرق الكويت 

 REPLACEMENT OF INSTRUMENT AIR AND PLANT AIR SYSTEM FOR EAST KUWAIT
GCS

 -  شركة نفط الكويت  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-07-06

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي إنتباه السادة المناقصين بان سيتم عمل زيارة ميدانية (SITE  VISIT) للموقع الخاصة بهذه 
المناقصة بتاريخ 2022/7/27 الساعة 8 صباحا . على ان ترسل الشركات التي قامت بشراء وثائق المناقصة بريد الكتروني إلى 

(KVenuopal@kockw.com) و (AJSharma@kockw.com) بحد أقصى بتاريخ 2022/7/21  يتضمن االلتزام بالتالي , علما بأن 
 (1B) التجمع سيكون في منطقة االحمدي ,مجمع مباني شركة نفط الكويت الجديد

لذا اقتضى التنوية ...
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

2078171-RFP بشأن المناقصة رقم
استبدال نظام الهواء المضغوط الخاص باالالت الدقيقه ولنظام هواء المنشأه في مراكز تجميع جنوب الكويت

 REPLACEMENT OF INSTRUMENT AIR AND PLANT AIR SYSTEM FOR SOUTH
KUWAIT GCS

 -  شركة نفط الكويت  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-07-06

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي إنتباه السادة المناقصين بان سيتم عمل زيارة ميدانية (SITE  VISIT) للموقع الخاصة بهذه 
المناقصة بتاريخ 2022/7/27 الساعة 8 صباحا . على ان ترسل الشركات التي قامت بشراء وثائق المناقصة بريد الكتروني إلى 

(KVenuopal@kockw.com) و (AJSharma@kockw.com) بحد أقصى بتاريخ 2022/7/21  يتضمن االلتزام بالتالي , علما بأن 
 (1B) التجمع سيكون في منطقة االحمدي ,مجمع مباني شركة نفط الكويت الجديد

لذا اقتضى التنوية ...


