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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  أ ف 2021/2020/2
إستئجار عدد 295 سيارة بدون سائق وبدون وقود لخدمة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

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

10 يوم االحد    الموافق 18-04-2021 وذلك في  قاعه االجتماعات دور 14 باجتماع 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 وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

سوف يتم نشر وثائق المناقصة 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 المناقصة وفقا ألحكام

المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-04-04

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-07-04

  السعر :  1000

 الكفالة :  15000 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  أ ف 2021/2020/2
إستئجار عدد 295 سيارة بدون سائق وبدون وقود لخدمة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  (هـ ع ص/50/ 2022-2019)
توريد وتطوير وصيانة نظام التصاريح لمنطقة الشعيبة بالهيئة العامة للصناعة و التدريب عليه و معدات و مستلزمات 

النظام بالهيئة العامة للصناعة
بناء علي طلب  الهيئة العامة للصناعة

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 19-05-2021 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - (هـ ع ص/50/ 2022-2019)

  - 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 وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

سوف يتم نشر وثائق المناقصة 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 المناقصة وفقا ألحكام

المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-04-04

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-07-04

  السعر :  150

 الكفالة :  3500 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  (هـ ع ص/50/ 2022-2019)
توريد وتطوير وصيانة نظام التصاريح لمنطقة الشعيبة بالهيئة العامة للصناعة و التدريب عليه و معدات و مستلزمات 

النظام بالهيئة العامة للصناعة
بناء علي طلب  الهيئة العامة للصناعة

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  هــ ع ص/7/ 2022/2019
المناقصة رقم ( هــ ع ص/ 7 /2019 /2022) ايجار حاسبات وطابعات ماسحات ضوئية وبرامج ومعدات والتدريب 

عليها  لمختلف قطاعات الهيئة العامة للصناعة
بناء علي طلب  الهيئة العامة للصناعة

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 25-04-2021 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 وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

سوف يتم نشر وثائق المناقصة 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 المناقصة وفقا ألحكام

المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-04-04

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-05-09

  السعر :  3500

 الكفالة :  62000 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  هــ ع ص/7/ 2022/2019
المناقصة رقم ( هــ ع ص/ 7 /2019 /2022) ايجار حاسبات وطابعات ماسحات ضوئية وبرامج ومعدات والتدريب 

عليها  لمختلف قطاعات الهيئة العامة للصناعة
بناء علي طلب  الهيئة العامة للصناعة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  م ع ت ا/ق/3/2020
تقديم خدمات األمن والحراسة لجميع مواقع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

بناء علي طلب  المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
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 19-05-2021 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 وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

سوف يتم نشر وثائق المناقصة 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 المناقصة وفقا ألحكام

المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-04-04

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-07-04

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  م ع ت ا/ق/3/2020
تقديم خدمات األمن والحراسة لجميع مواقع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

بناء علي طلب  المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية
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  2021-2020/02
اعمال النظافه العامه لجميع مواقع الجامعه - اداره الخدمات العامه - جامعه الكويت

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

10 يوم االثنين  الموافق 19-04-2021 وذلك في  اداره الخدمات العامه بالشويخاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

2021-2020/02 -  

  - 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 وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

سوف يتم نشر وثائق المناقصة 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 المناقصة وفقا ألحكام

المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-04-04

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-05-04

  السعر :  500

 الكفالة :  صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  2021-2020/02
اعمال النظافه العامه لجميع مواقع الجامعه - اداره الخدمات العامه - جامعه الكويت

بناء علي طلب  جامعة الكويت
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  2021-2020/02
اعمال النظافه العامه لجميع مواقع الجامعه - اداره الخدمات العامه - جامعه الكويت

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

المجموعه الثانيه

المجموعه الثالثه

المجموعه االولي

وصف البند
100000

23000

100000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 

1
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2022/2021/1
توفير وسائل النقل بأنواعها - إدارة الخدمات العامة - جامعة الكويت

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

10 يوم االربعاء الموافق 14-04-2021 وذلك في  اداره الخدمات العامه بالشويخاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

2022/2021/1 -  

  - 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 وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

سوف يتم نشر وثائق المناقصة 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 المناقصة وفقا ألحكام

المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-04-04

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-05-04

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  2022/2021/1
توفير وسائل النقل بأنواعها - إدارة الخدمات العامة - جامعة الكويت

بناء علي طلب  جامعة 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  2020/2019/27
توريد و تركيب و تشغيل اجهزة علمية - كلية العلوم (الشدادية) - جامعة الكويت

بناء علي طلب  جامعة الكويت
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 19-04-2021 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - القطاع الفني بتاريخ 2021/1/25

  - 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 وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

سوف يتم نشر وثائق المناقصة 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 المناقصة وفقا ألحكام

المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-04-04

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-05-04

  السعر :  75

 الكفالة :  صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  2020/2019/27
توريد و تركيب و تشغيل اجهزة علمية - كلية العلوم (الشدادية) - جامعة الكويت

بناء علي طلب  جامعة الكويت
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  2020/2019/27
توريد و تركيب و تشغيل اجهزة علمية - كلية العلوم (الشدادية) - جامعة الكويت

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

البند الثاني

البند الثالث

البند االول

وصف البند
2000

1000

1000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
2

3

1
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  م م ك/2021/2020/3
عمليات نظافة (مجمع الموانئ - ميناء الشويخ - ميناء الدوحه ) التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية

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

11 صباحا يوم االحد    الموافق 11-04-2021 وذلك في  غرفة االجتماعات بالدور التاسع بمبنى 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.

  - م م ك/2021/2020/3

  - 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 وزارة الشئون االجتماعية و العمل الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

سوف يتم نشر وثائق المناقصة 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 المناقصة وفقا ألحكام

المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-04-04

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-05-04

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  م م ك/2021/2020/3
عمليات نظافة (مجمع الموانئ - ميناء الشويخ - ميناء الدوحه ) التابعين 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   2020/2019-6
توفير خدمات الدعم الفني وصيانة وتحديث التجهيزات اآللية لدى الجهات 

الحكومية المرتبطة بالنظم المتكاملة

 - ديوان الخدمة المدنية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 27-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-20

2021-03-31

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021/2020-3
صيانة وحدة تخزين األداء العالي

 - ديوان الخدمة المدنية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 25-04-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-18

2021-03-31

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

إعــــــــالن

2074210-RFQ   بشأن المناقصة رقم
توريد أنابيب تبطين قياس 5& 7, 5/8 9, 3/8 13,  5/8 18,  24 للحفر 

التطويري 
 7 , 8/5 9 , 8/3 13 , 8/5 ,18 24 SUPPLY OF CASING SIZES

FOR DEVELOPMENT DRILLING 5 &

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 18-04-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-04

2021-03-31

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ص /م خ ع /2020/2019/27
التخلص من المواد المشعة

 - وزارة الصحة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 18-04-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-04

2021-03-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ط/268
انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار 

الكويت على طريق المقوع

 - وزارة األشغال العامة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 02-05-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-06

2021-03-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ب /2020-2019/2
تشغيل وصيانة مباني الهيئة العامة للبيئة شاملة قطع الغيار

 - الهيئة العامة البيئة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 27-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-06

2021-03-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   إ م م /2020/2019/3/1
توفير خدمة االشتراك باالنترنت وخطوط نقل المعلومات

 - وزارة األشغال العامة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 27-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-06

2021-03-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2020/2019/55
اعمال الصيانة السنوية لمعدات التكييف والتهوية والتدفئة في محطة الدوحة 

الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 09-05-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-06

2021-03-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2020/2019/40
صيانة عدد (235) مكثف المجموعة لتحسين معامل القدرة في (75) محطة 

ثانوية

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 27-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-06

2021-03-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م 2021/2020/14
أعمال تطوير نظام حماية الغالية (7&8) بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 27-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-06

2021-03-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع 2019/2018/15
صيانة وتشغيل ونقل وتركيب أجهزة حاسوب وملحقاتها في المدارس والمواقع 

التابعة للوزارة

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 27-04-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-04

2021-03-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م / 2021/2020/9
توريد وفحص وتحديد خلل وإصالح وتمديد وتركيب وصيانة كيبالت قيادة لشبكة 
الضغط المتوسط 11ك.ف واألعمال المدنية المتعلقة بها بمدينة صباح األحمد 

والخيران

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 27-04-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-04

2021-03-30

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

إعــــــــالن

2056755-RFQ   بشأن المناقصة رقم
اتفاقية توريد شحنة بالجملة لمدة أربع سنوات لمادة كيميائية مفككة للزيت 

المستحلب (I) في مناطق جنوب وشرق الكويت

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 04-05-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-04

2021-03-30

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

إعــــــــالن

2032970-RFP   بشأن المناقصة رقم
تزويد خدمات التمريض لمستشفى األحمدي

 PROVISION OF NURSING SERVICES YO AHMADI
HOSPITAL

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 27-04-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-04

2021-03-30

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page33 of 65

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

19-18/1320C/KU/KUCP   بشأن المناقصة رقم
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت بمدينة صباح السالم الجامعية - جامعة الكويت

 - جامعة الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 13-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-03-30

2021-03-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م 2017/2016/80
إستبدال مجموعات البطاريات في محطات التحويل الرئيسية المختلفة

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 13-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-06

2021-03-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2019/2018/60
صيانة معدات ووحدات التناضح العكسي بقدرة (30) مليون جالون إمبراطوري في

محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 20-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-06

2021-03-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020/2019/2
صيانة ومعايرة أجهزة التيار الغير منقطع والبطاريات في مبنى الركاب وفي كافة 

المحطات والمباني التابعة لمطار الكويت الدولي

 - اإلدارة العامة للطيران المدني - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 18-04-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-04

2021-03-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2019-2018/5
استئجار مركبات مختلفة لوزارة المالية

 - وزارة المالية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 20-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-06

2021-03-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ.ف 2020/2019-2
هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة مسجد / العيار بمنطقة القصر - قطعة (2)

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 18-04-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-11

2021-03-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020/2019/17
توفير طباعين وفراشين وسائيقين وعمال لخدمة القطاعات التابعة لوزارة األوقاف 

والشئون االسالمية

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 18-04-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-11

2021-03-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   وأ/2020/2019/311
توريد وتركيب وضمان شيلرات لمحطة ارسال المقوع والجليعة بوزارة االعالم

 - وزارة األعالم - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 20-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-06

2021-03-24

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ش ج 2020/2019/5
الصيانة الجذرية لصاالت االفراح التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية لمحافظات 

(العاصمة - الفروانية - الجهراء)

 - وزارة الشئون اإلجتماعية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 13-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-06

2021-03-24

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ر 2021-2020-2
تنفيذ أعمال استبدال وتشغيل وصيانة لوحات النتائج اإللكترونية وملحقاتها ببعض 

األندية واالتحادات الرياضية (المجموعة الثانية)

 - الهيئة العامة للرياضة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 18-04-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-04

2021-03-24

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ر 2021-2020-1
تنفيذ أعمال استبدال وتشغيل وصيانة لوحات النتائج اإللكترونية وملحقاتها ببعض 

األندية واالتحادات الرياضية (المجموعة األولى)

 - الهيئة العامة للرياضة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 18-04-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-04-04

2021-03-24

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ر 2020-2019-13
أعمال الصيانة الشاملة للساحات الرياضية النموذجية

 - الهيئة العامة للرياضة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 13-04-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-03-30

2021-03-24

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page45 of 65

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م 2017/2016/80
إستبدال مجموعات البطاريات في محطات التحويل الرئيسية المختلفة

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

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

2021-03-31

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ط/227
انشاء وانجاز وصيانه طرق وخدمات بمنطقه خيطان حول المركز االداري 

والتجاري ومنطقه جليب الشيوخ حول القسائم المخصصه لجمعيات النفع العام

 -  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

2021-04-01

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ممارسة 2020-2019/14
(ITAS) توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل

 -  وزارة المالية  - 

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

2021-03-31

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page48 of 65

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ش ج 2020/2019/5
الصيانة الجذرية لصاالت االفراح التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية لمحافظات 

(العاصمة - الفروانية - الجهراء)

 -  وزارة الشئون اإلجتماعية  - 

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

2021-04-01

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2020/2019/17
توفير طباعين وفراشين وسائيقين وعمال لخدمة القطاعات التابعة لوزارة األوقاف 

والشئون 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

2021-03-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم أ.ف 2020/2019-2
هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة مسجد / العيار بمنطقة القصر - قطعة (2)

 -  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

2021-03-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم وأ/2020/2019/311
توريد وتركيب وضمان شيلرات لمحطة ارسال المقوع والجليعة بوزارة االعالم

 -  وزارة األعالم  - 

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

2021-03-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع ر 2021-2020-1
تنفيذ أعمال استبدال وتشغيل وصيانة لوحات النتائج اإللكترونية وملحقاتها ببعض 

األندية واالتحادات الرياضية (المجموعة األولى)

 -  الهيئة العامة للرياضة  - 

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

2021-03-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع ر 2020-2019-12
تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لألندية واالتحادات للمنطقة الثانية

 -  الهيئة العامة للرياضة  - 

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

2021-03-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع ر 2020-2019-13
أعمال الصيانة الشاملة للساحات الرياضية النموذجية

 -  الهيئة العامة للرياضة  - 

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

2021-04-01

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page55 of 65

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع ر 2021-2020-2
تنفيذ أعمال استبدال وتشغيل وصيانة لوحات النتائج اإللكترونية وملحقاتها ببعض 

األندية واالتحادات الرياضية (المجموعة الثانية)

 -  الهيئة العامة للرياضة  - 

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

2021-03-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2020/2019/2
صيانة ومعايرة أجهزة التيار الغير منقطع والبطاريات في مبنى الركاب وفي كافة 

المحطات والمباني التابعة لمطار الكويت الدولي

 -  اإلدارة العامة للطيران المدني  - 

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

2021-04-01

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم دأ/هـ/439
اعمال التشغيل والصيانه لخدمات ومرافق قصر بيان

 -  الديوان األميري  - 

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

2021-03-31

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هــ ع ش / م ص /2020/2019/1
توريد وتركيب قطع غيار وتشغيل وصيانة أعمدة وكشافات االنارة ولوحات التشغيل
في صاالت متعددة األغراض وأحواض السباحة بمراكز وبيوت الشباب ومعسكرات 

الجوالة (للهيئة العامة للشباب)

 -  الهيئة العامة للشباب  - 

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

2021-03-31

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2019/2018/60
صيانة معدات ووحدات التناضح العكسي بقدرة (30) مليون جالون إمبراطوري في

محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

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

2021-04-01

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2019-2018/5
استئجار مركبات مختلفة لوزارة المالية

 -  وزارة المالية  - 

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

2021-03-31

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2020/2019/20
أعمال الصيانة الزراعية الداخلية والخارجية لمواقع الحرس الوطني

 -  الرئاسة العامة للحرس الوطنى  - 

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

2021-04-01

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم دأ/هـ/439
اعمال التشغيل والصيانه لخدمات ومرافق قصر بيان

 -  الديوان األميري  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-03-31

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى ان موعد الزيارة الميدانيه للمناقصة اعاله هو يوم الثالثاء الموافق 
2021/4/6 في تمام الساعه 10 صباحا وذلك في مقر الديوان االميري - قصر بيان - المبنى االداري في االدارة الهندسية

على ان ترسل - صورة من البطاقة المدنية لعمل التصاريح الالزمة للدخول على االيميل
hk.albabtain@da.gov.kw 

وفي حال وجود استفسارات يرجى االتصال على الرقم : 99613450

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 2020/2019/20
أعمال الصيانة الزراعية الداخلية والخارجية لمواقع الحرس الوطني

 -  الرئاسة العامة للحرس الوطنى  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-03-29

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى ان موعد الزياره الموقعية للمناقصة اعاله هو يوم االربعاء الموافق 
2021/4/7  في تمام الساعه 10 صباحا وذلك في مقر الحرس الوطني

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 2020/2019/24
توفير المستشارين لنظم المعلومات

 -  الرئاسة العامة للحرس الوطنى  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-03-31

يود الجهاز الجهاز المركزي للمناقصات العامه ان يسترعي انتباه المناقصين الى ان موعد االجتماع التمهيدي للمناقصه اعاله هو يوم االربعاء الموافق 
2021/4/7 وذلك في تمام الساعه 10 في مقر الرئاسه العامه للحرس الوطني .

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 2021/2020/30
مشروع صيانة بداالت الجامعة لمختلف المواقع - مركز نظم المعلومات - جامعة الكويت

 -  جامعة الكويت  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-03-28

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى ان موعد اقفال المناقصة هو 2021/4/25 وليس كما جاء في االعالن 
المنشور بتاريخ 2021/3/28

لذا اقتضى التنويه 


