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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  1892921
اعمال خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات بمستشفى جابر االحمد للقوات المسلحه

بناء علي طلب  وزارة الدفاع
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 14-11-2022 وذلك في  مقر هندسة المنشآت العسكرية - ميدان حولياجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

 تعليمات
   

  1-يجب إخطار الوزارة بأسماء ووظائف وصور وجوازات المرشحين لحضور الزيارة الموقعية 
         قبل سبعةأيام من تاريخة ولن تقبل عن طريق الفاكس .

    2-يجب إبراز إيصال شراء المناقصة عند حضور الزيارة الموقعية واإلجتماع التمهيدي .
     3-يجب تقديم شهادة نسبة العمالة الوطنية ضمن العطاء .

9 صباحا يوم االحد    الموافق 13-11-2022 وذلك في  مقر هندسية المنشات العسكرية - ميدان حولي -الزيارة الموقعيه

  - 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 : 2022-10-30

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-12-13

  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  1892921
اعمال خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات بمستشفى جابر االحمد للقوات المسلحه

بناء علي طلب  وزارة الدفاع
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  م ع/2022/2021/5
تنفيذ أعمال إصالح و تشغيل و صيانة نظم تكييف الهواء و التهوية المركزية لمدارس و مباني تابعة لوزارة التربية

بناء علي طلب  وزارة التربية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 30-11-2022 وذلك في  بمقر ادارة التوريدات والمخازناجتماع 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 .

  - 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 : 2022-10-30

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2023-02-05

  السعر :  250

 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  م ع/2022/2021/5
تنفيذ أعمال إصالح و تشغيل و صيانة نظم تكييف الهواء و التهوية المركزية لمدارس و مباني تابعة لوزارة التربية

بناء علي طلب  وزارة التربية
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  م ع/2022/2021/5
تنفيذ أعمال إصالح و تشغيل و صيانة نظم تكييف الهواء و التهوية المركزية لمدارس و مباني تابعة لوزارة التربية

بناء علي طلب  وزارة التربية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

منطقة  األحمدي التعليمية (األولى)

منطقة  األحمدي التعليمية (الثانية)

منطقة األحمدي التعليمية (الثالثة)

منطقة  مبارك الكبير التعليمية (األولى)

منطقة  مبارك الكبير التعليمية (الثانية)

منطقة حولي التعليمية (األولى)

منطقة  حولي التعليمية (الثانية)

منطقة الفروانية التعليمية  (األولى)

منطقة  الفروانية التعليمية (الثانية)

منطقة  العاصمة التعليمية (األولى)

منطقة العاصمة التعليمية  (الثانية )

منطقة  الجهراء التعليمية (األولى)

منطقة  الجهراء التعليمية (الثانية)

ديوان عام الوزارة

وصف البند
6000

6000

7500

6000

6000

3500

6000

6000

6000

3500

6000

6000

6000

3500

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14



 Page6 of 41

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة 14-2020/2019(ع)
تصميم و تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانه والدعم الفني لنظم مراقبه الطقس التلقائي 

(AWOS) في مطار الكويت الدولي
بناء علي طلب  اإلدارة العامة للطيران المدني

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

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

  - ممارسة محدودة وفقا ألحكام المادة رقم (18) 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 .

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات بعد أسبوعين من تاريخ 

طرح اإلعالن ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - 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 : 2022-10-30

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-11-15

  السعر :  3500

 الكفالة :  100000 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 14-2020/2019(ع)
تصميم و تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانه والدعم الفني لنظم مراقبه الطقس التلقائي 

(AWOS) في مطار الكويت الدولي
بناء علي طلب  اإلدارة العامة للطيران المدني

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

_ مرفق الشركات المحدودة 

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 المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة 14-2020/2019(ع)
تصميم و تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانه والدعم الفني لنظم مراقبه الطقس التلقائي 

(AWOS) في مطار الكويت الدولي
بناء علي طلب  اإلدارة العامة للطيران المدني

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

Vaisala Oyj

o.r s .MicroStep-MIS spol

STERELA

إسم  المقاول 
 

 

 

وكيال عن 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة 2019/2018/31(ع)
تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني لنظام رادار المراقبة الجوية 

اإلبتدائي قريب المدى وبعيد المدى (2ASR1&ASR) في مطار الكويت الدولي
بناء علي طلب  اإلدارة العامة للطيران المدني

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

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

  - ممارسة محدودة وفقا ألحكام المادة رقم (18) 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 .

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات بعد أسبوعين من تاريخ 

طرح اإلعالن ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - 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 : 2022-10-30

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-11-15

  السعر :  3500

 الكفالة :  100000 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 2019/2018/31(ع)
تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني لنظام رادار المراقبة الجوية 

اإلبتدائي قريب المدى وبعيد المدى (2ASR1&ASR) في مطار الكويت الدولي
بناء علي طلب  اإلدارة العامة للطيران المدني

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

_ مرفق الشركات المحدودة 

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 المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة 2019/2018/31(ع)
تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني لنظام رادار المراقبة الجوية 

اإلبتدائي قريب المدى وبعيد المدى (2ASR1&ASR) في مطار الكويت الدولي
بناء علي طلب  اإلدارة العامة للطيران المدني

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

Indra Sistemas SA

Thales LAS France SAS

LEONARDO SOCIETA PER AZIONI

إسم  المقاول 
 

 

 

وكيال عن 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  د أ / م /560
استئجار سيارات متنوعة لخدمات الديوان األميري

بناء علي طلب  الديوان األميري
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 30-11-2022 وذلك في  الديوان االميرياجتماع 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 : 2022-10-30

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2023-01-31

  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  د أ / م /560
استئجار سيارات متنوعة لخدمات الديوان األميري

بناء علي طلب  الديوان األميري
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   وأ/2020-2019/304
توريد وتركيب وضمان عدد (8) شيلرات تبريد بمحطه ارسال كبد

 - وزارة األعالم - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 22-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-11-01

2022-10-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و أ 2022/2021/328
مشروع شبكة البث واألرشفة الرقيمة لإلذاعة

 - وزارة األعالم - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 22-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-11-01

2022-10-27

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

إعــــــــالن

2075125-RFP   بشأن المناقصة رقم
خدمات استشارية لتقييم تأثير عمليات على دولة الكويت عن طريق استخدام شبكة 

لمراقبة جودة الهواء وتخصيص المصادر
 CONSULTANCY SERVICES TO ASSESS THE IMPACT
 S OPERATIONS IN THE STATE OF KUWAIT'OF KOC

USING AN

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 13-11-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-30

2022-10-27

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

إعــــــــالن

2080389-RFP   بشأن المناقصة رقم
تحديث و تطوير شبكة الغاز و المكثفات في منطقة شرق الكويت - 
 UPGRADATION OF GAS AND CONDENSATE

NETWORK AT EST KUWAIT AREA -II

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 13-11-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-30

2022-10-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م 2019/2018/14
توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود لمحطات 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 22-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-11-01

2022-10-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021/2020/11
تنظيف مباني وأعمال المراسالت والخدمة والنظافة لمباني بلدية الكويت والمباني 

التابعة لها

 - بلدية الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 04-12-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-11-01

2022-10-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع ت ا / ق / 2021 / 7
توريد وتركيب أجهزة وبرامج لتطوير البنية التحتية للشبكات بالمؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية وتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني لها

 - المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 22-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-11-01

2022-10-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ص / 1 / 2022
أعمال صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية ومعدات التكييف وصيانة المنشآت 

المدنية والبحرية لمحطات التبريد بمنطقة الشعيبة الصناعية

 - الهيئة العامة للصناعة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 06-11-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-30

2022-10-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هــ ز/م م /2020/2019/2
تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في منطقة صباح األحمد ومدينة 

الخيران السكنية والطرق المحاذية لها

 - الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 22-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-11-01

2022-10-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ص/10/ 2021 -2024
استئجار سيارات خدمية وباصات للهيئة العامة للصناعة

 - الهيئة العامة للصناعة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 04-12-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-11-01

2022-10-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ص /م خ ع /2022/2021/21
مشروع هدم وإنشاء وانجاز وصيانة مركز الوفرة الصحي بمنطقة االحمدي 

الصحية

 - وزارة الصحة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 22-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-11-01

2022-10-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020/2019/85
توريد و تمديد كيبالت أرضية جهد 132 ك . ف لتغذية محطة السالمية x , 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  الثالثاء الموافق 22-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-11-01

2022-10-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ب ز 2019/4
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة شاملة الدعم الفني لبيت الزكاة

 - بيت الزكاة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 20-11-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-30

2022-10-26

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

إعــــــــالن

1006/CA/CMS   بشأن المناقصة رقم
خدمات الصيانة الكهربائية في المصفاة ومناطق تشغيل سوائل الغاز في ميناء 

االحمدي

 - شركة البترول الوطنية الكويتية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 22-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-11-01

2022-10-23

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هــ ع ش / م ص /2022/2021/5
توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية) لمراكز وبيوت الشباب ومعسكرات الجوالة

     ( الهيئة العامة للشباب)

 - الهيئة العامة للشباب - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 15-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-11-08

2022-10-23

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

إعــــــــالن

2045181-RFP بشأن المناقصة رقم
انشاء شبكة توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة المرتبطة بمحطة 

فرعية مرفوعة بجهد KV11 في منطقة رقم (4&5) في شرق الكويت 
 CONSTRUCTION OF POWER DISTRIBUTION

11 NETWORK FOR ESP WELLS ASSOCIATED WITH

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2022-10-25

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

إعــــــــالن

2069095-RFP بشأن المناقصة رقم
مرافق االختبار الحراري ( شمال وجنوب)

THERMAL TESTING FACILITIES
( NORTH & SOUTH)

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2022-10-25

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

إعــــــــالن

2075738-RFP بشأن المناقصة رقم
استئجار مركبات نقل جماعي ومركبات للمرافق 

 HIRE OF MASS TRANSPORTATION AND UTILITY
VEHICLES

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2022-10-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هــ ع ش / م ص /2022/2021/5
توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية) لمراكز وبيوت الشباب ومعسكرات الجوالة

     ( الهيئة العامة للشباب)

 -  الهيئة العامة للشباب  - 

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

2022-10-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م 2019/2018/14
توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياة

 -  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

2022-10-26

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

إعــــــــالن

2069095-RFP بشأن المناقصة رقم
مرافق االختبار الحراري ( شمال وجنوب)

THERMAL TESTING FACILITIES
( NORTH & SOUTH)

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2022-10-25

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

إعــــــــالن

2075738-RFP بشأن المناقصة رقم
استئجار مركبات نقل جماعي ومركبات للمرافق 

 HIRE OF MASS TRANSPORTATION AND UTILITY
VEHICLES

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2022-10-25

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

إعــــــــالن

1006/CA/CMS بشأن المناقصة رقم
خدمات الصيانة الكهربائية في المصفاة ومناطق تشغيل سوائل الغاز في ميناء 

االحمدي

 -  شركة البترول الوطنية الكويتية  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 2 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2022-10-25

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم و ك م 2019/2018/14
توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-10-26

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين إلى ان المناقصة المذكوره أعاله مناقصة داخلية فقط  و تقبل التجزئة على 
3 بنود و ان قيمة التأمين األولي لكل بند على حدى كالتالي:

البند األول (FUEL ADDITIVES SABIYA AND ALZOUR) 100000 د.ك
البند الثامي (FUEL ADDITIVES DOHA EAST AND DOHA WEST) 100000 د.ك

البند الثالث (MANPOWER) 6000 د.ك
و ليس كما جاء باإلعالن المنشور بتاريخ 2022/11/7 

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم ص /م خ ع /2018/2017/27
مشروع انشاء وانجاز وصيانة مركز كبد الصحي بمنطقة الجهراء الصحية

 -  وزارة الصحة  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-10-25

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين إلى ان المناقصة المذكورة أعاله هي مناقصة عامة و ليست مناقصة 
محدودة على الفئة الثالثة  و ان موعد االجتماع التمهيدي الصحيح للمناقصة هو  يوم  األربعاء الموافق 2022/11/2 في تمام الساعه  10 صباحا  

وذلك في وزارة الصحة ، وليس كما جاء في االعالن المنشور بالجريدة الرسمية كويت اليوم عدد 2022/10/16.
لذا اقتضى التنويه ،،،،
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم وأ/2023/2022/334
توريد وتركيب وتشغيل وضمان سيارة نقل إذاعي لمراقبة الوصالت اإلذاعية بوزارة االعالم

 -  وزارة األعالم  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-10-24

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى ان تاريخ الطرح الصحيح للمناقصة المذكورة اعاله هويوم األحد الموافق
 2022/10/23 وليس كما جاء باإلعالن المنشور بالجريدة الرسمية كويت اليوم عدد 2022/10/23

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

تـــــنويــه

2080824-RFP بشأن المناقصة رقم
اتفاقية مايكروسفت للشركات - توريد , ترخيص وصيانة 

MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - SUPPLY , LICENSING & MAINTENANCE

 -  شركة نفط الكويت  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-10-25

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى ان موعد االجتماع التمهيدي الصحيح للمناقصة المذكوره اعاله هو يوم 
الثالثاء الوافق 2022/11/1 في تمام الساعة 10 صباحا وذلك من خالل برنامج (Mcrosoft Teams) على ان ترسل الشركات التي قامت بشراء 
 (LSAAD@kockw.com) وثائق المناقصة بريد الكتروني يتضمن وصل الشراء والبريد االلكتروني لالشخاص المخولين بحضور االجتماع الى

ونسخة الى (HZAGGAH@kockw.com) بحد اقصى شخصين للشركة الواحدة ، وليس كما جاء في االعالن السابق المنشور بالجريدة الرسمية 
كويت اليوم عدد 2022/10/23.

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 2020/2019-8
اعداد الدراسة و التصميم لمشروع تصميم تفصيلي لمباني مجمع انتاج األسماك و الربيان و تجهيز وثائق مناقصة و البنية 

التحتيةللمجمع

 -  معهد الكويت لألبحاث العلمية  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-10-24

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى ان المناقصة المذكورة اعاله تقدم بنظام المظروفين الفني و المالي 
وليس كما جاء باالعالن المنشور بالجريدة الرسميه كويت اليوم  بتاريخ 2022/10/23.

لذا قتضى التنويه،،،


