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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة و ك م /2021/2020/14
N-TV أعمال طارئة لمحطة التحويل الرئيسية الروضتين
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االحد    الموافق 31-10-2021 وذلك في  مقر ادارة صيانة محطات التحويل الرئيسية - اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
قسم صيانة المعدات الكهربائية بمنطقة صبحان

  - 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 : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-11-16

  السعر :  150

 الكفالة :  3500 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 و ك م /2021/2020/14
N-TV أعمال طارئة لمحطة التحويل الرئيسية الروضتين
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

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  ص / م خ ع /2022/2021/11
حراسة وامن مرفق الوزارة (المجموعة الثانية) منطقتي الفروانية والجهراء الصحيتين واالدارات المركزية

بناء علي طلب  وزارة الصحة
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 03-11-2021 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.

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

  الطرح : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-11-21

  السعر :  1000

 الكفالة :  62000 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  ص / م خ ع /2022/2021/11
حراسة وامن مرفق الوزارة (المجموعة الثانية) منطقتي الفروانية والجهراء الصحيتين واالدارات المركزية

بناء علي طلب  وزارة الصحة
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 ص / م س / 9 هــ/2022/2021
تقديم خدمات طبية مساندة ( فني طوارئ طبية) إلدارة الطوارئ الطبية                   (المجموعة السادسة)

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 07-11-2021 وذلك في  مسرح الوزارة بالسرداباجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

  - 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 : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-11-21

  السعر :  3500

 الكفالة :  170000 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 ص / م س / 9 هــ/2022/2021
تقديم خدمات طبية مساندة ( فني طوارئ طبية) إلدارة الطوارئ الطبية                   (المجموعة السادسة)

بناء علي طلب  وزارة الصحة
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 المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة ص / م س / 9 و/2022/2021
تقديم خدمات طبية مساندة ( فنيين مختبر - فنيين اشعه - فنيين صيدلة لمنطقتي مبارك الكبير واالحمدي ( المجموعة الخامسة )

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 07-11-2021 وذلك في  مسرح الوزارة بالسرداباجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

  - 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 : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-11-21

  السعر :  5000

 الكفالة :  450000 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 ص / م س / 9 و/2022/2021
تقديم خدمات طبية مساندة ( فنيين مختبر - فنيين اشعه - فنيين صيدلة لمنطقتي مبارك الكبير واالحمدي ( المجموعة الخامسة )

بناء علي طلب  وزارة الصحة
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 المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة ص / م س / 9ج/2022/2021
تقديم خدمات طبية مسانده ( فنيين مختبر - فنيين اشعه - فنيين صيدلة ) لمنطقة الفروانية الصحية ( المجموعة الثالثة )

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 07-11-2021 وذلك في  مسرح وزارة الصحة بالسرداباجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

  - 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.

  - ممارسة ص / م س / 9ج/2022/2021

  - 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 : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-11-21

  السعر :  3500

 الكفالة :  450000 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 ص / م س / 9ج/2022/2021
تقديم خدمات طبية مسانده ( فنيين مختبر - فنيين اشعه - فنيين صيدلة ) لمنطقة الفروانية الصحية ( المجموعة الثالثة )

بناء علي طلب  وزارة الصحة
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 المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة ص / م س / 9د / 2022/2021
تقديم  خدمات طبية مساندة (فنيين مختبر - فنيين اشعة - فنيين صيدلة)

لمنطقة الجهراء الصحية (المجموعة الرابعة)
بناء علي طلب  وزارة الصحة

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االحد    الموافق 07-11-2021 وذلك في  مسرح الوزارة بالسرداباجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

  - 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 : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-11-21

  السعر :  5000

 الكفالة :  450000 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 ص / م س / 9د / 2022/2021
تقديم  خدمات طبية مساندة (فنيين مختبر - فنيين اشعة - فنيين صيدلة)

لمنطقة الجهراء الصحية (المجموعة الرابعة)
بناء علي طلب  وزارة الصحة

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 المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة ص / م س /9 أ/2022/2021
تقديم خدمات طبية مساندة  فنيين مختبر - فنيين اشعه - فنيين صيدلة ) لمنطقة الصباح الطبية التخصصية  ( المجموعة االولى)

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

10صباحا يوم االحد    الموافق 07-11-2021 وذلك في  مسرح الوزارة بالسرداباجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

  - 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 : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-11-21

  السعر :  5000

 الكفالة :  850000 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 ص / م س /9 أ/2022/2021
تقديم خدمات طبية مساندة  فنيين مختبر - فنيين اشعه - فنيين صيدلة ) لمنطقة الصباح الطبية التخصصية  ( المجموعة االولى)

بناء علي طلب  وزارة الصحة
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 المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة ص / م س /9 ب/2022/2021
تقديم خدمات طبية مساندة (فنيين مختبر - فنيين أشعة - فنيين صيدلة) لمنطقتي حولي والعاصمة ( المجموعة الثانية )

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 07-11-2021 وذلك في  مسرح الوزارة بالسرداباجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

  - 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 : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-11-21

  السعر :  5000

 الكفالة :  450000 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 ص / م س /9 ب/2022/2021
تقديم خدمات طبية مساندة (فنيين مختبر - فنيين أشعة - فنيين صيدلة) لمنطقتي حولي والعاصمة ( المجموعة الثانية )

بناء علي طلب  وزارة الصحة
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  م ع/2020-2019/6
تنفيذ أعمال النظافه لمدارس ومباني منطقه الفروانيه التعليميه

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

10 ص يوم الثالثاء الموافق 16-11-2021 وذلك في  ادارة التوريدات والمخازن بعد اسبوع من تاريخ اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
النشر

  - 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.

  - م ع/2020-2019/6

  - 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.

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

  الطرح : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-01-18

  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  م ع/2020-2019/6
تنفيذ أعمال النظافه لمدارس ومباني منطقه الفروانيه التعليميه

بناء علي طلب  وزارة التربية
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

2061515:RFP  مناقصة رقم
 CMM NEW BYPASS LINE FOR CMM إنشاء خط انابيب جانبي للحد من حدوث خلل في اعمال مشعب

BUSINESS INTERRUPTION MITIGATION
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 03-11-2021 وذلك في  برنامج (Microsoft Teams)اجتماع 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.

  - سيتم عقد اجتماع مرئي تمهيدي من خالل برنامج Microsoft Teams على أن ترسل الشركات بريد الكتروني يتضمن وصل الشراء والبريد 

االلكتروني لألشخاص المخولين بحضور إلى ((mhalima@kockw.com ونسخة الى (salshammari@kockw.com) و 

(hsajeel@kockw.com) و (mghawas@kockw.com) بحد اقصى 4 اشخاص للشركة علما بأن آخر موعد الستالم البريد االلكتروني 

قبل 3 ايام على االقل من موعد االجتماع

  - 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.

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

  الطرح : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-28

  السعر :  3500

 الكفالة :  220000 دك صالحة لمدة 0 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2061515:RFP  مناقصة رقم
 CMM NEW BYPASS LINE FOR CMM إنشاء خط انابيب جانبي للحد من حدوث خلل في اعمال مشعب

BUSINESS INTERRUPTION MITIGATION
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

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 / 2020/2019/18
تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الهندسية لمحطة التبريد الغربية والمباني التابعة لها

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

10 صباحا يوم الثالثاء الموافق 16-11-2021 وذلك في  اداره الشئون الهندسيه والصيانهاجتماع 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.

  - هـ ع /ش أ م / 2020/2019/18

  - 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.

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

  الطرح : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-01-18

  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 / 2020/2019/18
تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الهندسية لمحطة التبريد الغربية والمباني التابعة لها

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  هـ ز / م م /2020/2019/22
(B قطاع) اعمال صيانة المرافق والخدمات بمرافق الهيئة

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

10 ص يوم االثنين  الموافق 25-10-2021 وذلك في  مكتب مدير ادارة المشاريع الهندسية بمنى الهيئى اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الرئيسي الرابيه

  - 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.

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

  الطرح : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-11-21

  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  هـ ز / م م /2020/2019/22
(B قطاع) اعمال صيانة المرافق والخدمات بمرافق الهيئة

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
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 ز/ م م /2019/2018/27
صيانة تحريج شمال غرب الجهراء

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 31-10-2021 وذلك في  مكتب نائب المدير العام بمنى الهيئة بالرابيةاجتماع 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.

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

  الطرح : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-01-18

  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 ز/ م م /2019/2018/27
صيانة تحريج شمال غرب الجهراء

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
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 ز/م م/2021/2020/9
استئجار اليات و معدات زراعية للعمل بمنطقة الوفرة الزراعية
بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 ص يوم االربعاء الموافق 17-11-2021 وذلك في  بقاعة االجتماعات بمكتب نائب المدير العام لشئوناجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الثروة النباتية بمبنى الهيئة الرئيسي بالرابية - شارع الغزالي

  - 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.

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

  الطرح : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-01-16

  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 ز/م م/2021/2020/9
استئجار اليات و معدات زراعية للعمل بمنطقة الوفرة الزراعية
بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

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 ص و و م 2021/2020/2
تقديم خدمات مالية وادارية في مجال دعم ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بناء علي طلب  الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

11 صباحا يوم الثالثاء الموافق 02-11-2021 وذلك في  الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الصغيرة والمتوسطة الدور 63

  - 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.

  - قابلة للتجزئة

  -  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.

  - ممارسة ص و و م 2021/2020/2

  - 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 : 2021-10-17

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-11-16

  السعر :  500

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

ممارسة ص و و م 2021/2020/2
تقديم خدمات مالية وادارية في مجال دعم ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بناء علي طلب  الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

_مرفق جدول التأمين األولي لكل بند على حدة

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 ص و و م 2021/2020/2
تقديم خدمات مالية وادارية في مجال دعم ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بناء علي طلب  الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

PACKAGE 2: SERVICES

PACKAGE 3: INDUSTRIAL,HANDLCRAFT,AGRICULTURAL

PACKAGE 1: COMMERCIAL

وصف البند
62000

45000

62000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
2

3

1
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   وك م /2019/2018/44
تطوير وتحديث والغاليات البخارية وانظمة التحكم في وحدات الحرارية واألنظمة 

المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد 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 16-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م م ك 2020/2019/11
إعاده تاهيل مبنى مجمع المؤاني التابع لمؤسسة المؤاني الكويتية

 - مؤسسة الموانئ الكويتية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 21-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-12

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page34 of 66

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020/2019/14
توفير آليات وسيارات ومعدات وعمال وسائقين وتنفيذ أعمال الحفر والردم 

والتسوية والنظافة للقبور

 - بلدية الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 16-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع 2020/2019/14
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الخدمة الرئيسيه وملحقاتها لمدارس وزاره

التربية والمناطق التعليمية التابعة لها

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 16-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع/2021-2020/5
توريد ونقل وتركيب وضمان وصيانه اثاث مكتبي ومدرسي

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 21-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ص / م خ ع / 2019/2018/21
مشروع هدم و انشاء وانجاز وصيانه مركز حولي الجنوبي الصحي

 - وزارة الصحة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 21-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ص / م خ ع /2020/2019/7
أعمال صيانة جذرية لزوم إستبدال مبردات المياة المركزية التى تعمل بنظام التبريد

بالمياة مع ملحقاتها بمستشفى الوالدة

 - وزارة الصحة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 21-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2018/2017/44
إنشاء (3) خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما 

(115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية موقع رقم (1)

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 21-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م 2021/2020/99
أعمال الصيانة السنوية لمعدات التكييف والتهوية والتدفئة في محطة الشويخ 

لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 21-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2021/2020/108
توريد وتركيب وفحص الكيبالت االرضية جهد 132 كيلو فولت في محطة الدوحة 

الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 21-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-12

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

إعــــــــالن

2056906-RFP   بشأن المناقصة رقم
مراقبه حاله وتقديم خدمات الصيانه الوقائيه لمرافق االنتاج في مناطق جنوب 

وشرق الكويت
 CONDITION MONITORING AND PREVENTIVE
 MAINTENANCE SERVICES OF PRODUCTION

FACILITIES IN SEK AREAS

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 16-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ز/ م م /2020/2019/20
انشاء وانجازأبراج مراقبة وتحكم وتوريد أنظمة مراقبة وتجوال وصيانة السور 

بمحمية خبارىالعوازم  (احد مشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية )

 - الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 16-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-10-17

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ز /م م /2020/2019/17
انشاء وإنجاز أبراج مراقبة وتحكم وتوريد أنظمة مراقبة وتجوال وصيانة السور 

بمحمية وادي الباطن (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)

 - الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 16-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-10-17

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2015/2014/100
توريد وتمديد كيبالت جهد 132 ك.ف معزولة بمادة XLPE وكيبالت اإلتصاالت 

مع ملحقاتها في مناطق متفرقة في دولة الكويت (المرحلة التاسعة )

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 16-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-10-17

2021-10-12

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/3/2020
تقديم خدمات األمن والحراسة لجميع مواقع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 - المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 16-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-10-17

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021/2020/1
تقديم خدمات الصيانه والضمان للسحابه االلكترونيه لوكاله االنباء االكويتيه (كونا)

 - وكالة األنباء الكويتية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 09-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-10-17

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع/2020-2019/22
توريد ونقل وتركيب وتشغيل اجهزه كمبيوتر وطابعات لديوان عام الوزاره 

والمناطق التعليميه واالدارات الخارجيه مع تقديم خدمات الدعم الفني والتقني 
والصيانه والتدريب _لحاجه / اداره نظم المعلومات

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 16-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-10-17

2021-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ق ص /ط/432
صيانة عامة وإنشاء لطرق المناطق الزراعية بالمنطقة الشمالية بدولة الكويت

 - وزارة األشغال العامة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 07-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-10-24

2021-10-11

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ ج / ش م / 2021/2020/1
الستئجار مركبات (صالون - وانيت - باص - جيب - سوبربان - هاف لوري) 

لحساب اإلدارة العامة للجمارك

 - اإلدارة العامة للجمارك - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 07-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-10-24

2021-10-11

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

إعــــــــالن

2050454 -RFP   بشأن المناقصة رقم
تقديم خدمات المراقبة الداخلية لتآكل المعادن 

INTERNAL CORROSION MONITORING SERVICES

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 16-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-19

2021-10-11

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م م ك 2021/2020-11
االشراف على تنفيذ وانجاز اعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانه المجمع االداري 

بميناء الشعيبه التابع لمؤسسه الموانئ الكويتيه

 - مؤسسة الموانئ الكويتية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 21-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-26

2021-10-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م م ك /2021/2020/4
إنشاء وانجاز سور معدني نافذ للرؤيا بميناء الدوحة التابع لمؤسسة المؤاني 

الكويتية

 - مؤسسة الموانئ الكويتية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 16-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-10-17

2021-10-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021-2020/04
اعمال الصيانه الجذريه لقطاع الشويخ-اداره االنشاءات والصيانه -جامعه الكويت

 - جامعة الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 02-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-12

2021-10-06

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

إعــــــــالن

2068183-RFP   بشأن المناقصة رقم
تقديم خدمات صيانة شاملة ألنظمة كشف الحريق و الغاز في مناطق شمال و غرب
 COMPREHENSIVE MAINTENANCE OF FIRE ANDالكويت

 GAS DETECTION SYSTEM IN NORTH AND WEST
KUWAIT AREAS

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 09-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-14

2021-10-06

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

إعــــــــالن

2048649-RFP   بشأن المناقصة رقم
استبدال الشعلة الدخانية الحالية ذات الضغط العالي HP وذات الضغط المنخفض 

LP مع الشعالت عديمة الدخان في مراكز التجميع
  (S'GC 15, 23 & 25) شمال الكويت

-REPLACMENT OF EXISTING LP & HP NON
 SMOKELESS TYPE FLARE WITH SMOKELESS TYPE

 FLARES AT NK
25 & 15,23 S'GC

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 09-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-10-26

2021-10-06

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م 2021/2020/8
صيانة معدات انارة الشوارع في محافظة مبارك الكبير

 -  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

2021-10-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ق ص /ط/432
صيانة عامة وإنشاء لطرق المناطق الزراعية بالمنطقة الشمالية بدولة الكويت

 -  وزارة األشغال العامة  - 

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

2021-10-13

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

إعــــــــالن

0422/CISD بشأن المناقصة رقم
مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التاجير والدعم الفني الجهزة 

الحاسوب الشخصي والمحمول واالجهزة الطرفية وملحقاتها لكافة مواقع شركة 
البترول الوطنية الكويتية

 -  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 ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2021-10-12

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page60 of 66

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2021-2020/04
اعمال الصيانه الجذريه لقطاع الشويخ-اداره االنشاءات والصيانه -جامعه الكويت

 -  جامعة 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

2021-10-12

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

إعــــــــالن

2048649-RFP بشأن المناقصة رقم
استبدال الشعلة الدخانية الحالية ذات الضغط العالي HP وذات الضغط المنخفض 

LP مع الشعالت عديمة الدخان في مراكز التجميع
  (S'GC 15, 23 & 25) شمال الكويت

-REPLACMENT OF EXISTING LP & HP NON
 SMOKELESS TYPE FLARE WITH SMOKELESS TYPE

 FLARES AT NK
25 & 15,23 S'GC

 -  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

2021-10-12

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

إعــــــــالن

2068183-RFP بشأن المناقصة رقم
تقديم خدمات صيانة شاملة ألنظمة كشف الحريق و الغاز في مناطق شمال و غرب
 COMPREHENSIVE MAINTENANCE OF FIRE ANDالكويت

 GAS DETECTION SYSTEM IN NORTH AND WEST
KUWAIT AREAS

 -  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

2021-10-12

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم و ك م /2021/2020/37
رفع وانزال مضخات غاطسة وتنظيف آبار حقول انتاج المياه الجوفية وآبار خفض مناسيب المياه في مناطق متفرقة بدولة الكويت

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-10-11

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي إنتباه السادة المناقصين إلى أن المناقصة أعاله تقدم بمظروف مالي واحد فقط وليس كما جاء 
باالعالن المنشور في الجريدة الرسمية كويت اليوم بتاريخ 2021/9/5 

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم ص / م خ ع /2020/2019/7
أعمال صيانة جذرية لزوم إستبدال مبردات المياة المركزية التى تعمل بنظام التبريد بالمياة مع ملحقاتها بمستشفى الوالدة

 -  وزارة الصحة  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-10-13

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي انتباه السادة المناقصين إلى أن الوثيقة الصحيحه للمناقصة المذكوره أعاله هي  المنشورة  بتاريخ  
2021/10/17 و اعتبار الوثيقه المنشورة بتاريخ 2021/9/19 كأن لم تكن 

لذا اقتضى التنويه،،،



 Page65 of 66

دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم هـ ع ر 2021-2020/12
أعمال تشغيل وصيانة وإصالح أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (نادي كاظمة - النادي العربي - نادي الكويتي 

لرياضة المعاقين - اتحاد كرة القدم - نادي الصم - نادي الرماية) (المنطقة الثانية)

 -  الهيئة العامة للرياضة  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-10-10

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه الساده المناقصين الى ان موعد اقفال المناقصة المذكورة اعاله هو يوم االحد الموافق 
2021/11/7 وليس كما جاء في االعالن المنشور بجريدة كويت اليوم  تاريخ 2021/10/3 لذا نقتضي التنويه
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

2044694-RFP بشأن المناقصة رقم
خدمات تشغيل وصيانه مرافق النفط الثقيل في شمال الكويت 

 OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES FOR NORTH KUWAIT HEAVY OIL
FACILITIES

 -  شركة نفط الكويت  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-10-13

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي إنتباه السادة المناقصين إلى أن سوف يتم تحديد موعد إجتماع تمهيدي ثاني وذلك يوم األربعاء 
الموافق 2021/10/20 وذلك في تمام الساعة 9 صباحا من خالل برنامج (Microsoft Teams ) على أن ترسل الشركات التي قامت بشراء وثائق

المناقصة بريد الكتروني يتضمن وصل الشراء والبريد االلكتروني لألشخاص المخولين بحضور اإلجتماع إلى (msiqbal@kockw.com) ونسخة 
إلى (ntarkait@kockw.com) بحد أقصى عدد شخصين للشركة الواحدة , علما بأن أخر موعد الستالم البريد االلكتروني قبل يوم واحد على األقل

من موعد االجتماع.

لذا اقتضى التنويه...


