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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ط 2018/2017/595
تجهيز وحدة بنك الدم - منطقة العدان 

595TN7
وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-07-152018-10-1425090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 29-08-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - هـ ط 2018/2017/595

  - قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة 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 "

  - 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.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

_مرفق جدول التأمين األولي لكل بند على حدة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ط 2018/2017/595
تجهيز وحدة بنك الدم - منطقة العدان 

595TN7
وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية

بناء علي طلب  وزارة الصحة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ط 2018/2017/595
تجهيز وحدة بنك الدم - منطقة العدان 

595TN7
وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية

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

 FULLY AUTOMATED BLOOD BANK ANALYZER FPR GLASS
BEADS CASSETTES

 AUTOMATED BLOOD BANK IMMUNOHEMMATOLOGICAL
ANALYZER FOR GEL CARTS

HAEMONETICS CELL WASHER WITH SHAKER

CELL WASHER

ID-INCUBATOR

WATER JACKETED CO2.INCUBATORS

CENTRIFUGE BALANCE

REFRIGERATOR CENTRIFUGE- BENCH TOP

REFRIGERATOR BLOOD BAGS CENTRIFUGE

ID-CENTRIFUGE

CENTRIFUGE FOR PCR STRIPS

BLOOD BAG CENTRIFUGE WITH ROTOR HEAD

PIPETTE CELEBRATION TRACKER SYSTEM

ID-PIPPETOR

DEIONIZER

RH VIEW BOX

DIGITAL THERMOMETER

 HAND-HELD INFRARED THERMOMETER WITH LAZER
SIGHTINGS

ONE TRAY WEIGHING SCALE

TWO WEIGHING SCALE

TUBE CEILING DEVICE

600

1100

200

300

200

200

300

300

600

100

40

800

100

50

100

100

20

50

100

100

200

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



 Page4 of 41

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ط 2018/2017/595
تجهيز وحدة بنك الدم - منطقة العدان 

595TN7
وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية

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

TUBE WELDER

STIRRERS,MAGNETIC, UNHEATED

BIOLOGICAL SAFETY CABINET

PCR PREP STATION- SAFETY CABINET

L25 = TRANSPORT ICE BOX BLOOD BAGS

L35 =TRANSPORT ICE BOX FROZEN PLASMA BAGS

L20 = TRANSPORT ICE BOX PLATELETS

TRANSPORT CARTS 10-SHELVES

TRANSPORT CARTS 4- SHELVES

DATA LOGGER

WIRELESS CENTER MONITORING SYSTEM

PRE-ANALYTICAL PROCESS AUTOMATION

FULLY AUTOMATED TESTING PROCESS

TOTAL LABORATORY AUTOMATION SYSTEM

COUNTERTOP EYE WASH

BLOOD BANK BIO WASTE TREATMENT SYSTEM

HEMOGLOBIN ANALYZER

HEMATOCRIT ANALYZER

BLOOD COLLECTION MIXERS

SINGLE DOOR BLOOD REFRIGERATOR

SMALL (UNDERCOUNTER) BLOOD BANK REFRIGERATOR

SCALE IN KG WITH HEIGHT 

200

50

100

100

100

100

100

100

300

300

600

600

400

8000

200

300

100

100

200

50

50

50

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65



 Page5 of 41

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ط 2018/2017/595
تجهيز وحدة بنك الدم - منطقة العدان 

595TN7
وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية

بناء علي طلب  وزارة الصحة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018-2017/14
أعمال صيانة وترميم مباني مجمع الوزارات (االعمال المدنية واإلنشائية)

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

6000 دك صالحة لمدة 2018-07-152018-10-1430090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - 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.

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة 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 "

  - 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.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

10 ص يوم االحد    الموافق 29-07-2018 وذلك في   مجمع الوزارات - المبنى الثامن عشر - الدور اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الثاني - قاعدة االجتماعات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018-2017/14
أعمال صيانة وترميم مباني مجمع الوزارات (االعمال المدنية واإلنشائية)

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  م ع / 2018/2017/40
تنفيذ اعمال إعداد و تقديم وجبات غذائية صحية لرياض االطفال بمنطقة مبارك الكبير التعليمية

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

7500 دك صالحة لمدة 2018-07-152018-10-16100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - 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.

  - المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة 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 "

  - 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.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

الساعه العاشره يوم الثالثاء الموافق 14-08-2018 وذلك في  بمقر ادارة التوريدات والمخازناجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)



 Page9 of 41

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  م ع /2018/2017/10
تنفيذ أعمال إعداد وتقديم وجبات غذائية صحية لرياض األطفال بمنطقة الفروانية التعليمية

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

15000 دك صالحة لمدة 2018-07-152018-10-16100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - 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.

  - المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال

  - غير قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة 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 "

  - 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.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

الساعه العاشره من يوم االثنين يوم االثنين  الموافق 13-08-2018 وذلك في  بمقر ادارة التوريدات اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
والمخازن بمنطقة صبحان
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م /2018/2017/6
تنفيذ أعمال الحراسة بكليات و معاهد الهيئة المنطقة الثانية - العديلية و حولي 

التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب
بناء علي طلب  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

15000 دك صالحة لمدة 2018-07-152018-10-16100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - 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.

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة 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 "

  - 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.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 06-08-2018 وذلك في  ادارة الخدمات العامة بالعديليةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م /2018/2017/6
تنفيذ أعمال الحراسة بكليات و معاهد الهيئة المنطقة الثانية - العديلية و حولي 

التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب
بناء علي طلب  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ز / م م /2018/2017/23
توريد مبيدات مختلفة للهيئة

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-07-152018-10-167590
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - 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.

  - هـ ز / م م /2018/2017/23

  - قابلة للتجزئة

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة 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 "

  - 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.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

العاشرة صباحا من يوم االربعاء يوم االربعاء الموافق 15-08-2018 وذلك في  بمكتب نائب المدير العام اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
لشئون الثروة النباتية بمبنى الهيئة الرئيسي بالرابية - شارع الغزالي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ز / م م /2018/2017/23
توريد مبيدات مختلفة للهيئة

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

_مرفق جدول التأمين األولي لكل بند على حدة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ز / م م /2018/2017/23
توريد مبيدات مختلفة للهيئة

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

البند االول

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

وصف البند
200

220

200

50

200

200

200

200

50

200

50

200

200

200

200

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2017/2016-23
صيانة وتشغيل لنظام التحكم األلي لكافة المرافق بالموقع الرئيسي بالشويخ والسالمية واألحمدي مع التطوير واستبدال أي 

أجزاء من النظام شاملة علي جميع قطع الغيار لمدة 3 سنوات
بناء علي طلب  معهد الكويت لألبحاث العلمية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

6000 دك صالحة لمدة 2018-07-152018-10-1430090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

  - يجب على المناقص تقديم عدد (2) نسخة من كامل العطاءات المقدمة شامال كافة وثائق المناقصة وغيرها من المستندات

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

  - 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.

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

  - يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة 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 "

  - 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.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

10 ص يوم االحد    الموافق 29-07-2018 وذلك في  معهد الكويت لالبحاث العلمية بالشويخ ( دائرة اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
المشتريات والمخازن )
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2017/2016-23
صيانة وتشغيل لنظام التحكم األلي لكافة المرافق بالموقع الرئيسي بالشويخ والسالمية واألحمدي مع التطوير واستبدال أي 

أجزاء من النظام شاملة علي جميع قطع الغيار لمدة 3 سنوات
بناء علي طلب  معهد الكويت لألبحاث العلمية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  2017/2016-48
تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة ألعمال انشاء الخطوط المغذية لمحطة الخيران الحرارية وتطوير 

البنية التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة الزور
بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة المناقصين إلى أنه واستنادا إلى
 نص المادة (16) من القانون رقم (49) لسنة 2016 سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله
على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (0) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام المجلس من قرار االستبعاد 
أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  و ك م/ 2017/2016/46
تزويد وتنفيذ و التشغيل المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الشويخ

بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة المناقصين إلى أنه واستنادا إلى
 نص المادة (16) من القانون رقم (49) لسنة 2016 سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله

على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (21) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام المجلس من قرار االستبعاد 
أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

_ مرفق الشركات المحدودة 

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  و ك م/ 2017/2016/46
تزويد وتنفيذ و التشغيل المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الشويخ

بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة المير للخدمات الفنية ذ م م

شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا  ش م ك م

شركة بدر المال واخوانه ش ش و

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م

شركة اتحاد المقاولين  ( كويت ) ذ م م

شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن / مساهمة عامة

شركة الدار للهندسة واالنشاءات  ش م ك م

شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة كي دي دي بي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت ذ م م

شركة مشرف للتجارة والمقاوالت ش م ك ع

شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة او اند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ذ م م

الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة ش م ك م

شركة امكو للهندسة واالنشاءات  ذ م م

شركة خليل بهمن وشركاه للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيال عن 
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

2033505-REP  المناقصة رقم
تركيب انابيب إلعادة استخدام المياه الفائضة المعالجة من شركة البترول الوطنية الكويتية في مرافق شركة نفط

الكويت
بناء على طلب  شركة نفط الكويت

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة المناقصين إلى أنه واستنادا إلى
 نص المادة (16) من القانون رقم (49) لسنة 2016 سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله

على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (17) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام المجلس من قرار االستبعاد 
أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

_ مرفق الشركات المحدودة 

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

2033505-REP  المناقصة رقم
تركيب انابيب إلعادة استخدام المياه الفائضة المعالجة من شركة البترول الوطنية الكويتية في مرافق شركة نفط

الكويت
بناء على طلب  شركة نفط الكويت

شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا  ش م ك م

شركة بدر المال واخوانه ش ش و

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م

شركة اتحاد المقاولين  ( كويت ) ذ م م

شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن / مساهمة عامة

شركة الدار للهندسة واالنشاءات  ش م ك م

شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة ذ م م

شركة كي دي دي بي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت ذ م م

شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ذ م م

شركة او اند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة المير للخدمات الفنية ذ م م

شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيال عن 
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

011 / CZ / REF / MT  المناقصة رقم
خدمات الصيانة الكهربائية واآلالت الدقيقة لمصفاة الزور

Electrical & Instrumentaion Maintenance Services for AL-Zour Refinery
بناء على طلب  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة المناقصين إلى أنه واستنادا إلى
 نص المادة (16) من القانون رقم (49) لسنة 2016 سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله

على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (19) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام المجلس من قرار االستبعاد 
أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

L.L.W .BADER AL MULLA & BROS CO

.HOT ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

JGC CORPORATION., JAPAN

L.L.W CONSOLINATED CONTRACTORS CO. KUWAIT

.ALMEER TECHNICAL SERVICES CO

ARABI ENERTECH KSC

.FINESCO INTL GEN. TRADG. & CONTR. CO

.HEAVY ENGINEERING INDUSTRIES & SHIPBUILDING CO

.C CO/A FAWAZ REFRIGERATION AND

AL-MUGWA ENGINEERING & CONTRACTING CO., KUWAIT

.KCC INGINEERING & CONTRACTING CO

KENTZ OVERSEAS LTD. IRELAND

NOURI & KENT TECH CONT & MAINT CO,. KUWAIT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

الشركات األجنبية مسلسل

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

011 / CZ / REF / MT  المناقصة رقم
خدمات الصيانة الكهربائية واآلالت الدقيقة لمصفاة الزور

Electrical & Instrumentaion Maintenance Services for AL-Zour Refinery
بناء على طلب  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

,.RATQA GENERAL TRADING & CONTRACTING CO

.IMCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

NATIONAL CONTRACTING CO. LTD. KSA

SK ENGG & CONST CO. LTD SOUTH KOREA

.ABJ ENGINEERING & CONTRACTING CO

.GULF SPIC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO

14

15

16

17

18

19

الشركات األجنبية مسلسل
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

007/CZ/REF/MT  المناقصة رقم
خدمات الصيانة لمصفاة الزور -القسم 1 

1-Maintenance Services for AlZour Refinery-Block
بناء على طلب  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة المناقصين إلى أنه واستنادا إلى
 نص المادة (16) من القانون رقم (49) لسنة 2016 سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله

على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (19) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام المجلس من قرار االستبعاد 
أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

L.L.W .BADER AL MULLA & BROS CO

.HOT ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

JGC CORPORATION., JAPAN

L.L.W CONSOLINATED CONTRACTORS CO. KUWAIT

.ALMEER TECHNICAL SERVICES CO

ARABI ENERTECH KSC

.FINESCO INTL GEN. TRADG. & CONTR. CO

.HEAVY ENGINEERING INDUSTRIES & SHIPBUILDING CO

.C CO/A FAWAZ REFRIGERATION AND

AL-MUGWA ENGINEERING & CONTRACTING CO., KUWAIT

.KCC INGINEERING & CONTRACTING CO

KENTZ OVERSEAS LTD. IRELAND

NOURI & KENT TECH CONT & MAINT CO,. KUWAIT

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

الشركات األجنبية مسلسل

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

007/CZ/REF/MT  المناقصة رقم
خدمات الصيانة لمصفاة الزور -القسم 1 

1-Maintenance Services for AlZour Refinery-Block
بناء على طلب  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

,.RATQA GENERAL TRADING & CONTRACTING CO

.IMCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

NATIONAL CONTRACTING CO. LTD. KSA

SK ENGG & CONST CO. LTD SOUTH KOREA

.ABJ ENGINEERING & CONTRACTING CO

.GULF SPIC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO

33
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37

38

الشركات األجنبية مسلسل
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

008/CZ/REF/MT  المناقصة رقم
خدمات الصيانة لمصفاة الزور - القسم 2 

2 Maintenance services for alzour refinery block
بناء على طلب  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة المناقصين إلى أنه واستنادا إلى
 نص المادة (16) من القانون رقم (49) لسنة 2016 سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله

على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (19) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام المجلس من قرار االستبعاد 
أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

L.L.W .BADER AL MULLA & BROS CO

.HOT ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

JGC CORPORATION., JAPAN

L.L.W CONSOLINATED CONTRACTORS CO. KUWAIT

.ALMEER TECHNICAL SERVICES CO

ARABI ENERTECH KSC

.FINESCO INTL GEN. TRADG. & CONTR. CO

.HEAVY ENGINEERING INDUSTRIES & SHIPBUILDING CO

.C CO/A FAWAZ REFRIGERATION AND

AL-MUGWA ENGINEERING & CONTRACTING CO., KUWAIT

.KCC INGINEERING & CONTRACTING CO

KENTZ OVERSEAS LTD. IRELAND

NOURI & KENT TECH CONT & MAINT CO,. KUWAIT

39
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الشركات األجنبية مسلسل

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

008/CZ/REF/MT  المناقصة رقم
خدمات الصيانة لمصفاة الزور - القسم 2 

2 Maintenance services for alzour refinery block
بناء على طلب  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

,.RATQA GENERAL TRADING & CONTRACTING CO

.IMCO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

NATIONAL CONTRACTING CO. LTD. KSA

SK ENGG & CONST CO. LTD SOUTH KOREA

.ABJ ENGINEERING & CONTRACTING CO

.GULF SPIC GENERAL TRADING & CONTRACTING CO

52
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57

الشركات األجنبية مسلسل
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ش-2019/2017/79
توريد و تركيب و فحص و تسليم وصيانة االثاث و التجهيزات و اعمال تشطيبات 

التصميم الداخلي للمقر الرئيسي للهيئة العامة لالستشمار

 - الهيئة العامة لإلستثمار - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-07-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-07-15

2018-07-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2016/7261
توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 29-07-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-07-10

2018-07-08

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع/2016/2015/30
تنفيذ و انشاء وانجاز وصيانة مدرسة بنين بمنطقة صباح الناصر ق(7) و مدرسة 
متوسطة بنات بمنطقة صباح الناصر ق (1) التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية- 

بنظام تسليم المفتاح

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 02-10-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-08-12

2018-07-09

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ.ف/2019/2018/7
اعمال نظافة مبنى وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ببرج التوأم وأي مباني 

اخرى تابعة للوزارة

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 29-07-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-07-29

2018-07-04

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م/2015/2014/76(ع)
اعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية صغيرة لمحافظات (العاصمة-الفروانية-

الجهراء)

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

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

2018-07-08

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم أ.ف/2019/2018/7
اعمال نظافة مبنى وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ببرج التوأم وأي مباني 

اخرى تابعة للوزارة

 -  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  - 

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

2018-07-04

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم وأ /2018/2017/275
استئجار عدد 73 سيارة متنوعة للوزارة بدون سائق لوزارة االعالم

 -  وزارة األعالم  - 

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

2018-07-08

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ز / م م / 2018/2017/15
أعمال الخدمات والنظافة العامة وخدمة رعاية الحيوانات بحديقة الحيوان وبعض 

مرافقها

 -  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية  - 

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

2018-07-08

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2016/7261
توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 4 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2018-07-08

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم م . ط /2018/1
 تزويد مستشفيات وزارة الصحة باألوكسجين الطبي السائل و تعبئة سلندرات 

الغازات الطبية

 -  وزارة الصحة  - 

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

2018-07-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2018/2017/5
أعمال الصيانة وصنع وتوريد وتركيب اللوحات االرشادية للشوارع بمناطق متفرقة

من دولة الكويت

 -  بلدية 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 2 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2018-07-04

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ب ز 2016/8
القيام بأعمال البريد لبيت الزكاة 

 -  بيت الزكاة  - 

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

2018-07-10

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة


