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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م 2022/2021/54
الصيانة و االصالح للكيبالت حتى جهد 300ك ف في المنطقة الوسطى

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 30-10-2022 وذلك في  مبنى إدارة صيانة الكيبالت األرضية والخطوط اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الهوائية شارع 21 - منطقة الشويخ الصناعية - مقابل البنك الوطني

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-11-20

  السعر :  1000

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

مناقصة رقم  و ك م 2022/2021/54
الصيانة و االصالح للكيبالت حتى جهد 300ك ف في المنطقة الوسطى

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  و ك م 2022/2021/58
صيانة و اصالح كيبالت المحوالت ذات الضغط العالي جهد (11/33/132ك.ف.) و كيبالت المحايد و االعمال المدنية المتعلقة بها

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

10 ص يوم االحد    الموافق 30-10-2022 وذلك في  مبنى ادارة صيانة الكيبالت االرضيةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-11-20

  السعر :  1000

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

مناقصة رقم  و ك م 2022/2021/58
صيانة و اصالح كيبالت المحوالت ذات الضغط العالي جهد (11/33/132ك.ف.) و كيبالت المحايد و االعمال المدنية المتعلقة بها

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  و ك م/2019-2018/79
تحديث واطاله العمر االفتراضي للغاليات واستبدال نظام التحكم للغاليات والتوربينات البخاريه والمساعدات لعدد (8) وحدات في 

محطه الزور الجنوبيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 ص يوم االحد    الموافق 30-10-2022 وذلك في  بقاعة االجتماعات في مبنى ادارة محطة الزور اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الجنوبية

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-11-20

  السعر :  10000

 الكفالة :  2650000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م/2019-2018/79
تحديث واطاله العمر االفتراضي للغاليات واستبدال نظام التحكم للغاليات والتوربينات البخاريه والمساعدات لعدد (8) وحدات في 

محطه الزور الجنوبيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

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

10 ص يوم االحد    الموافق 30-10-2022 وذلك في  وزارة الصحةاجتماع 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.

 - هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى التصنيفات اآلتية

   ***  أعمال المباني  (  الفئة الثالثة )

  - ص /م خ ع /2018/2017/27

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-11-20

  السعر :  1000

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

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

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 المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  ص/ م خ ع/2023/2022/15
توريد و تركيب و دعم فني لنظام الملف الطبي االلكتروني (HIS) و ملحقاتة في مركز صباح األحمد للكلي و المسالك

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 30-10-2022 وذلك في  مقر ادارة نظم المعلومات بمنطقة الصباح الطبيةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
التخصصية

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-11-20

  السعر :  1000

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

مناقصة رقم  ص/ م خ ع/2023/2022/15
توريد و تركيب و دعم فني لنظام الملف الطبي االلكتروني (HIS) و ملحقاتة في مركز صباح األحمد للكلي و المسالك

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 المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  ص/ م خ ع/2023/2022/8
تشغيل و صيانة وإدارة وحدة معالجة النفايات االكلينيكية الناتجة عن الرعاية الصحية (كبد - 1)

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 30-10-2022 وذلك في  بمبنى ديوان عام الوزارة - قاعة االجتماعات اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
بسرداب الوزارة

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-11-20

  السعر :  1000

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

مناقصة رقم  ص/ م خ ع/2023/2022/8
تشغيل و صيانة وإدارة وحدة معالجة النفايات االكلينيكية الناتجة عن الرعاية الصحية (كبد - 1)

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 المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  م خ ع 2023/2022/18
صيانة جذرية لمحطة الكهرباء متكاملة لمباني ومخازن إدارة المستودعات الطبية بصبحان

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 30-10-2022 وذلك في  بمبنى ديوان عام الوزارة - قاعة االجتماعات اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
بسرداب الوزارة

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-11-20

  السعر :  1000

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

مناقصة رقم  م خ ع 2023/2022/18
صيانة جذرية لمحطة الكهرباء متكاملة لمباني ومخازن إدارة المستودعات الطبية بصبحان

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 المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و أ / 2022/2021/320
(SPORT PLUS) مشروع تطوير وتحديث استوديو

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 20-11-2022 وذلك في  بقاعه االجتماعات بمكتب السيدد الوكيل المساعداجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
للشؤن الهندسيه الدور االرضي مجمع االعالم شارع السور

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2023-01-22

  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  و أ / 2022/2021/320
(SPORT PLUS) مشروع تطوير وتحديث استوديو

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  2022/2021/3
تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي حولي والفروانية

بناء علي طلب  بلدية الكويت
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 ص يوم االربعاء الموافق 16-11-2022 وذلك في  مبنى ادارة االنشاءات بمنطقة السالمية قطعة 4 اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
شارع 108

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2023-01-17

  السعر :  1000

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

مناقصة رقم  2022/2021/3
تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي حولي والفروانية

بناء علي طلب  بلدية 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  2022/2021/1
توريد وتركيب وصيانة األجهزة الطبية التعويضية (كراسي الطبية المتحركة والسماعات الطبية)

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 16-11-2022 وذلك في  بمقر الهيئة العامة لشئون ذوي االعاقة بمنطقة اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
حولي - قطعة (11) شارع بيروت

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2023-01-17

  السعر :  250

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

مناقصة رقم  2022/2021/1
توريد وتركيب وصيانة األجهزة الطبية التعويضية (كراسي الطبية المتحركة والسماعات الطبية)

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

_مرفق جدول التأمين األولي لكل بند على حدة

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  2022/2021/1
توريد وتركيب وصيانة األجهزة الطبية التعويضية (كراسي الطبية المتحركة والسماعات الطبية)

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة
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  2022/2021/1
توريد وتركيب وصيانة األجهزة الطبية التعويضية (كراسي الطبية المتحركة والسماعات الطبية)

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة
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  د أ/م/519
خدمات مبنى قاعة التحرير للمؤتمرات وقصر الضيافة و النادي الصحي - قصر بيان

بناء علي طلب  الديوان األميري
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 02-11-2022 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-11-20

  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  د أ/م/519
خدمات مبنى قاعة التحرير للمؤتمرات وقصر الضيافة و النادي الصحي - قصر بيان

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

2050967-RFP  مناقصة رقم
شبكة توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة في شمال الكويت المرحلة II وإنشاء مبنى الحلول الذكية شمال الكويت

بناء علي طلب  شركة نفط الكويت
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

9 صباحا يوم االربعاء الموافق 16-11-2022 وذلك في  قاعة مارات لالجتماعات - رقم 101167 التابعةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
لفرق العقود والكائنة بمبنى العقود 1B باالحمدي

  - 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.

  - على أن ترسل الشركات التي قامت بشراء وثائق المناقصة بريد إلكتروني يتضمن وصل الشراء و البريد اإللكتروني لألشخاص المخولين بحضور 

 (MGHAWAS@kockw.com) و نسخة إلى (MBodastour@kockw.com) و (IMHUSSAIN@kockw.com) اإلجتماع إلى

بحد أقصى شخصين للشركة الواحدة، علما بأن أخر موعد الستالم البريد اإللكتروني قبل ثالث أيام من موعد اإلجتماع

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2023-01-17

  السعر :  10000

 الكفالة :  850000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2050967-RFP  مناقصة رقم
شبكة توزيع الكهرباء للمضخات الكهربائية المغمورة في شمال الكويت المرحلة II وإنشاء مبنى الحلول الذكية شمال الكويت

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

2080824-RFP  مناقصة رقم
اتفاقية مايكروسفت للشركات - توريد , ترخيص وصيانة 

MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - SUPPLY , LICENSING & MAINTENANCE
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 16-11-2022 وذلك في  microsoft teamsاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-12-20

  السعر :  3500

 الكفالة :  450000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2080824-RFP  مناقصة رقم
اتفاقية مايكروسفت للشركات - توريد , ترخيص وصيانة 

MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - SUPPLY , LICENSING & MAINTENANCE
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 ب/2022/2021/7
استئجار سيارات للهيئة العامة للبيئة
بناء علي طلب  الهيئة العامة للبيئة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 16-11-2022 وذلك في  في الهيئة العامة للبيئةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2023-01-17

  السعر :  150

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

مناقصة رقم  هـ ع ب/2022/2021/7
استئجار سيارات للهيئة العامة للبيئة
بناء علي طلب  الهيئة العامة للبيئة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

_مرفق جدول التأمين األولي لكل بند على حدة

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  هـ ع ب/2022/2021/7
استئجار سيارات للهيئة العامة للبيئة
بناء علي طلب  الهيئة العامة للبيئة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

البند االول

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس

البند السابع

وصف البند
400

1000

750

6000

500

500

2000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
1

2

3

4

5

6

7
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2021/2020-5
إنشاء و انجاز المرحلة الثانية من مشروع مرافق متخصصة ألبحاث تنمية الصحراء و أنشطة التنمية الحضارية واجهة الشعب 

البحري
بناء علي طلب  معهد الكويت لألبحاث العلمية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 16-11-2022 وذلك في   - بموقع المعهد في الشويخ في الدور الثالث اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
في المبنى اإلداري

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2023-01-17

  السعر :  1000

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

مناقصة رقم  2021/2020-5
إنشاء و انجاز المرحلة الثانية من مشروع مرافق متخصصة ألبحاث تنمية الصحراء و أنشطة التنمية الحضارية واجهة الشعب 

البحري
بناء علي طلب  معهد الكويت لألبحاث العلمية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  م م ك 2022/2021/4
تشغيل وصيانة الرافعات الجسرية المتحركة والمعدات األرضية في محطة حاويات الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية

بناء علي طلب  مؤسسة الموانئ الكويتية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 16-11-2022 وذلك في  غرفة االجتماعات بالدور التاسع مبنى مجمع اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الموانئ

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-10-16

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2023-01-17

  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 م ك 2022/2021/4
تشغيل وصيانة الرافعات الجسرية المتحركة والمعدات األرضية في محطة حاويات الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية

بناء علي طلب  مؤسسة الموانئ الكويتية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

إعــــــــالن

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

المستشفيات , مجمع المدارس الخاصة بالجهراء

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-11-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-16

2022-10-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ز/م م/2019-2018/3
مشروع اقامه مشاتل بمنطقه الوفره الزراعيه

 - الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 20-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع / ش أ م /  2022/2021/36
توريد وتركيب وتشغيل (أجهزة) لمشروع البيئة االفتراضية - المرحلة الثانية

 - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 08-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2022/2021/15
اعمال تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية بموقع الشويخ -ادارة االنشاءات

والصيانة -جامعة الكويت

 - جامعة الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 13-11-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-23

2022-10-13

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

إعــــــــالن

3006/GS/CMS   بشأن المناقصة رقم
خدمات النظافة والزراعة لمصافي الشركة ونادي بيت الوطنية ومستودع شعيبة

 - شركة البترول الوطنية الكويتية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 06-11-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-23

2022-10-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2021/7317
توريد وتسليم الغازات الصناعية لمحطات توليد 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 23-10-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-16

2022-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م 2018/2017/64
إنشاء عدد (9) أبراج للمياه العذبة بمدينة المطالع السكينة واألعمال الملحقة 

(موقع رقم 2)

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 06-11-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-16

2022-10-11

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   وأ/2022/2021/330
استئجار حيز فضائي لبث الفناة االولى في تلفزيون دولة الكويت على االقمار 

الصناعية لتغطية قارة امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية والجزر المحيطة وقارة 
اوربا وقارة آسيا والشرق االقصى وقارة استراليا ونبوزلند

 - وزارة األعالم - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 08-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page44 of 86

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  الثالثاء الموافق 08-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page45 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م / 2020-2019/82
اعمال الصيانه السنويه لمعدات التكييف والتهويه والتدفئه للتربينات الغازيه ذات 

الدوره المركبه (المرحله االولى) في محطه الزور الجنوبيه لتوليد القوى 
الكهربائيه وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 08-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page46 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م ط م /2022/2021/48
اصالح التلفيات والكسورات الطارئة وتوريد وتركيب االرتباطات الجديدة وحساب 

فاقد المياه في انابيب تمديدات شبكات المياه وصيانة ملحقاتها في المنطقة 
الجنوبية

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 20-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page47 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2022/2021/27
-R) أعمال تعديل واستبدال مبردات وحدات التكييف الحالية إلى الغاز الفريون

A 134) في محطة الصبية لتوليد لبقوى الكهربائية وتقطير المياة

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 20-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page48 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2022/2021/69
اعمال توريد وتركيب وحدات الكلور 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 20-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page49 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2022/2021/39
صيانة واصالح كيبالت ضغط متوسط 11 ك.ف وكيبالت القيادة واالعمال المدنية 

المتعلقة بهما بمحافظة الجهراء و الفروانية

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 20-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page50 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2022/2021/3
اعمال النظافه في محطه الصبيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 20-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-11

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

إعــــــــالن

2033505-RFP   بشأن المناقصة رقم
تركيب انابيب إلعادة استخدام المياه الفائضة المعالجة من شركة البترول الوطنية 

الكويتية في مرافق شركة نفط الكويت

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 08-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page52 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2022/2021/16
توريد وتركيب وصيانة أجهزة وأنظمة األمن السيبراني ومراقبتها على مدار 

الساعة

 - قوة اإلطفاء العام - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 06-11-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-16

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page53 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ص/ 210
إدارة وتشغيل وصيانة وتنفيذ أعمال توسعة محطة تنقية كبد الحالية واألعمال 

المكملة لها

 - وزارة األشغال العامة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 06-11-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-16

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page54 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2022/2021/1
استئجار مركبات متنوعة بدون سائق ومع وقود لبلدية الكويت

 - بلدية الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 30-10-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-23

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page55 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

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

( Z خط الصليبية -

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 08-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page56 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م / 2021/2020/115
-CCGT) (المرحلة الثانية) أعمال الصيانة للتوربينات الغازية و الدورة المركبة

2)  في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوي الكهربائية و تقطير المياة

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 15-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-25

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page57 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م 2022/2021/43
استبدال قواطع الجهد المنخفض لوحدة واحدة بمحطة الشعيبة 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  االحد الموافق 06-11-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-16

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page58 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ.ف 2023/2022/1
اعمال النظافة الخاصة بالمباني والمراكز التابعة لقطاع شئون القرآن الكريم 

والدراسات االسالمية

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-25

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page59 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ص/ص/228
الخدمات العامه لحمايه البيئه من ملوثات الصرف الصحي

 - وزارة األشغال العامة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-25

2022-10-11

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page60 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

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

 - بيت الزكاة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 30-10-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-10-16

2022-10-11

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع / ش أ م / 2022/2021/15
ترقية األنظمة الطالبية

 - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - 

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

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

2022-10-10

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page62 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ممارسة 2022/2021/1
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان (أجهزة - آالت - معدات) الخاصة بأعمال 
التكييف والتبريد وأعمال ميكانيكية أخرى لكافة مباني الهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة

 - الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-11

2022-10-06

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page63 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2018/2017/22
انشاء وتشغيل وصيانه مردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد

 - بلدية الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-18

2022-10-04

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

إعــــــــالن

0534/CA/CPC   بشأن المناقصة رقم
استبدال المحطات الكهربائية القديمة بمصفاة ميناء األحمدي

 - شركة البترول الوطنية الكويتية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-11-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-11

2022-09-20

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م 2021/2020/101
صيانة أجهزة تحديد األعطال للكيبالت القيادية

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2022-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م 2022/2021/43
استبدال قواطع الجهد المنخفض لوحدة واحدة بمحطة الشعيبة لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياة

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2022-10-12

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page67 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ص/ص/228
الخدمات العامه لحمايه البيئه من ملوثات الصرف الصحي

 -  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

2022-10-12

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page68 of 86

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم أ.ف 2023/2022/1
اعمال النظافة الخاصة بالمباني والمراكز التابعة لقطاع شئون القرآن الكريم 

والدراسات االسالمية

 -  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

2022-10-12

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

إعــــــــالن

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

 -  وزارة األعالم  - 

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

2022-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2018/2017/22
انشاء وتشغيل وصيانه مردم صحي للنفايات البلدية الصلبة ومرافقه في منطقة كبد

 -  بلدية الكويت  - 

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

2022-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ممارسة 2022/2021/1
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان (أجهزة - آالت - معدات) الخاصة بأعمال 
التكييف والتبريد وأعمال ميكانيكية أخرى لكافة مباني الهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة

 -  الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة  - 

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

2022-10-12

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

إعــــــــالن

2044691-RFP بشأن المناقصة رقم
تطوير الحقن الكيميائي ونظام المراقبة في مرافق شمال الكويت 

UPGRADE OF CHEMICAL INJECTION AND MONITORING
SYSTEM AT NK FACILITES

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2022-10-12

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

إعــــــــالن

2060002-RFP بشأن المناقصة رقم
صيانه شامله ودعم تشغيلي لمرافق الغاز في جنوب وشرق الكويت

 COMPREHENSIVE MAINTENANCE AND OPERATIONAL
 SUPPORT FOR GAS FACILITIES IN SOUTH AND EAST

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 ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2022-10-11

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

إعــــــــالن

2060003-RFP بشأن المناقصة رقم
صيانة شاملة ودعم تشغيلي لمرافق الغاز في شمال وغرب الكويت 

 COMPREHNSIVE MAINTENANCE AND
 OPERATIONALSUPPORT FOR GAS FACILITES IN

NORTH AND WEST KUWAIT AREA

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2022-10-11

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م / 2021/2020/115
-CCGT) (المرحلة الثانية) أعمال الصيانة للتوربينات الغازية و الدورة المركبة

2)  في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوي الكهربائية و تقطير المياة

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2022-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م 2021/2020/101
صيانة أجهزة تحديد األعطال للكيبالت القيادية

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2022-10-12

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

إعــــــــالن

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

( Z خط الصليبية -

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2022-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ص/ص/228
الخدمات العامه لحمايه البيئه من ملوثات الصرف الصحي

 -  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 ( ملحق رقم 1 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2022-10-12

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

إعــــــــالن

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

 -  وزارة األعالم  - 

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

2022-10-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2022/2021/1
استئجار مركبات متنوعة بدون سائق ومع وقود لبلدية 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 1 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2022-10-12

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

إعــــــــالن

2044691-RFP بشأن المناقصة رقم
تطوير الحقن الكيميائي ونظام المراقبة في مرافق شمال الكويت 

UPGRADE OF CHEMICAL INJECTION AND MONITORING
SYSTEM AT NK FACILITES

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2022-10-12

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

إعــــــــالن

2060002-RFP بشأن المناقصة رقم
صيانه شامله ودعم تشغيلي لمرافق الغاز في جنوب وشرق الكويت

 COMPREHENSIVE MAINTENANCE AND OPERATIONAL
 SUPPORT FOR GAS FACILITIES IN SOUTH AND EAST

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

2022-10-11

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

إعــــــــالن

2060003-RFP بشأن المناقصة رقم
صيانة شاملة ودعم تشغيلي لمرافق الغاز في شمال وغرب الكويت 

 COMPREHNSIVE MAINTENANCE AND
 OPERATIONALSUPPORT FOR GAS FACILITES IN

NORTH AND WEST KUWAIT AREA

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2022-10-11

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

إعــــــــالن

2089000-RFP بشأن المناقصة رقم
خدمات دعم لورش العمل 

WORKSHOPS SUPPORT SERVICES

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2022-10-11

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

إعــــــــالن

0534/CA/CPC بشأن المناقصة رقم
استبدال المحطات الكهربائية القديمة بمصفاة ميناء األحمدي

 -  شركة البترول الوطنية الكويتية  - 

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

2022-09-20

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

تـــــنويــه

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  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-10-11

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي انتباه السادة المناقصين إلى أنه تم اعادة ترتيب مرفقات المناقصة المذكوره اعاله على الموقع 
االلكتروني الخاص بالجهاز والتي تتضمن ملحق (1) وملحق (2) +محضر اجتماع تمهيدي لذا يرجى اعادة االطالع على الموقع االلكتروني الخاص 

بالجهاز المركزي للمناقصات العامة 
لذا اقتضى التنويه،،،


