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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2018/2017/42
أعمال النظافة إلدارات قطاع تشغيل وصيانة المياه في مناطق متفرقة بدولة الكويت

بناء علي طلب  وزارة الكهرباء و الماء
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

23000 دك صالحة لمدة 2018-06-102018-07-2410000
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال .

  - غير قابلة للتجزئة

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

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

االثنين 10 صباحا يوم االحد    الموافق 24-06-2018 وذلك في  مبنى وزارة الكهرباء والماء الرئيسي - اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
جنوب السرة - الدور الثالث قاعة (جميلة الشطي)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2018/2017/81
اعمال صيانة جذرية لمولدات الديزل الطارئة (MHI) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

بناء علي طلب  وزارة الكهرباء و الماء
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-06-102018-07-2415090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال .

  - غير قابلة للتجزئة

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

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 18-06-2018 وذلك في  قاعة االجتماعات الكبرى في مبنى ادارة محطة اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  أ.ف/2019/2018/7
اعمال نظافة مبنى وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ببرج التوأم وأي مباني اخرى تابعة للوزارة

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-06-102018-07-1015090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - هذه المناقصة على الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال

  - غير قابلة للتجزئة

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

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

10 ص يوم االحد    الموافق 24-06-2018 وذلك في  وزارة االوقاف والشئون االسالميةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018/2017/21
تنفيذ أعمال تشغيل و صيانة و توريد قطع الغيار االزمة لمحطة حرق الغازات و ملحقاتها بموقع ردم النفايات المغلق 

بمنطقة العدان (القرين)
بناء علي طلب  بلدية الكويت

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

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-06-102018-07-1515090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 24-06-2018 وذلك في  في ادارة شئون البيئة في منطقة اليرموكاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018/2017/21
تنفيذ أعمال تشغيل و صيانة و توريد قطع الغيار االزمة لمحطة حرق الغازات و ملحقاتها بموقع ردم النفايات المغلق 

بمنطقة العدان (القرين)
بناء علي طلب  بلدية الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

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

مناقصة رقم  هـ ع ر 2018-2017-6
صيانة الكهرباء الخاصة بأعمدة وأبراج اإلنارة ولوحات التشغيل والصاالت المتعددة األغراض وأحواض السباحة باألندية

واالتحادات (المنطقة الثالثة)
بناء علي طلب  الهيئة العامة للرياضة

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

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

7500 دك صالحة لمدة 2018-06-102018-09-16100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

10 صباحا يوم الثالثاء الموافق 10-07-2018 وذلك في   الهيئة العامة للرياضةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع ر 2018-2017-6
صيانة الكهرباء الخاصة بأعمدة وأبراج اإلنارة ولوحات التشغيل والصاالت المتعددة األغراض وأحواض السباحة باألندية

واالتحادات (المنطقة الثالثة)
بناء علي طلب  الهيئة العامة للرياضة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

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

مناقصة رقم  هـ .غ/م خ ع/ 2019/2018/1
استئجار وسائل نقل برية (سيارات الخدمات)
بناء علي طلب  الهيئة العامة للغذاء والتغذية

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

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-06-102018-09-097590
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 25-07-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - خبرة ال تقل عن ( 2 ) سنة على االقل في مجال تأجير السيارات

  - قابلة للتجزئة

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

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

مناقصة رقم  هـ .غ/م خ ع/ 2019/2018/1
استئجار وسائل نقل برية (سيارات الخدمات)
بناء علي طلب  الهيئة العامة للغذاء والتغذية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

صالون 4 سلندر بدون سائق + وقود

صالون 4 سلندر مع سائق + وقود

جيب 4 سلندر بدون سائق + وقود

وانييت قمارتين + وقود (بدون سائق)

وانييت هاف لوري داينير مع سائق + وقود

فان مبرد مع سائق + وقود

فان مع مبرد سائق + وقود

وصف البند
350

1000

1000

350

150

650

650

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

2028537-RFP  مناقصة رقم
تطوير شبكة توزيع الكهرباء و االعمال المرتبطة بها للمضخات الكهربائية المغمورة في آبار غرب الكويت 

 UNDERGROUND POWER DISTRIBUTION NETWORK AND ASSOCIATED
WORKS FOR ESP WELLS IN WEST KUWAIT AREA

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

500000 دك صالحة لمدة 2018-06-102018-09-09500090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

9 يوم االحد    الموافق 24-06-2018 وذلك في  قاعه مارات لالجتماعات - رقم 101167 - التابعه لفرقاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
العقود و الكائنة بمبنى العقود الجديد 1b باالحمدي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2028537-RFP  مناقصة رقم
تطوير شبكة توزيع الكهرباء و االعمال المرتبطة بها للمضخات الكهربائية المغمورة في آبار غرب الكويت 

 UNDERGROUND POWER DISTRIBUTION NETWORK AND ASSOCIATED
WORKS FOR ESP WELLS IN WEST KUWAIT AREA

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

_ مرفق الشركات المحدودة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2028537-RFP  مناقصة رقم
تطوير شبكة توزيع الكهرباء و االعمال المرتبطة بها للمضخات الكهربائية المغمورة في آبار غرب الكويت 

 UNDERGROUND POWER DISTRIBUTION NETWORK AND ASSOCIATED
WORKS FOR ESP WELLS IN WEST KUWAIT AREA

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

شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا  ش م ك م

الشركة االهلية للوحات الكهرباء ش م ك م

شركة المير للخدمات الفنية ذ م م

شركة بدر المال واخوانه ش ش و

شركة ايه بي بي للتقنيات الهندسية ش م ك  مقفلة

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة امكو للهندسة واالنشاءات  ذ م م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة او اند جي الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن / مساهمة عامة

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

مناقصة رقم  ه ز / م م / 2018/2017/10
توريد أعالف إلدارة االنتاج الحيواني

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

6000 دك صالحة لمدة 2018-06-102018-09-1630090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - على الشركات و المؤسسات المتخصصة في هذا المجال

  - غير قابلة للتجزئة

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

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

10 صباحا يوم الخميس   الموافق 09-08-2018 وذلك في  قاعة االجتماعات بمكتب نائب المدير العام اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
لشئون الثروة السمكية بمبنى الهيئة الرئيسي بالرابية شارع الغزالي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ز /م م/ 2018/2017/1
توصيل و تشغيل خطوط نقل المعلومات و االنترنت لمشروع ميكنة اعمال الهيئة

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

2000 دك صالحة لمدة 2018-06-102018-09-1615090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - هـ ز /م م/ 2018/2017/1

  - غير قابلة للتجزئة

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

  - وفقا لنص المادة 48 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والتى تنص على :

       " تفتح مظاريف العطاءات فى الوقت والمكان المبينين فى وثائق المناقصة فى جلسة علنية بحضور مقدمي العطاءات أو من يمثلهم "

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 09-07-2018 وذلك في  قاعة االجتماعات بمكتب مدير ادارة مركز نظم اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
المعلومات بمبنى الهيئة بالرابية شارع الغزالي
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  و ك م /2015/2014-84
إنشاء و إنجاز و صيانة عدد (2) خزان ارضي من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما ( 85) 
مليون جالون إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع االعمال الملحقة مجمع رقم 3 - المرحلة الثانية

بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

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

على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (15) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

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

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

_ مرفق الشركات المحدودة 

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

المناقصة رقم  و ك م /2015/2014-84
إنشاء و إنجاز و صيانة عدد (2) خزان ارضي من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما ( 85) 
مليون جالون إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس مع االعمال الملحقة مجمع رقم 3 - المرحلة الثانية

بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة المقاولون العرب الكويتية ش م ك مقفلة

شركة برهان الدولية لإلنشاءات ذ م م

الشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة محمد عبد المحسن الخرافي واوالده للتجارة العامة والمقاوالت العامة 
والمنشات الصناعية ذ م م

شركة بودي لالنشاءات ذ م م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة كوبري للمشاريع االنشائية ذ م م

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش م ك ع

شركة الخليج المتحدة لإلنشاء  ذ م م

شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت االنشائية ش م ك م

الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة ش م ك م

شركة اتحاد المقاولين  ( كويت ) ذ م م

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م

شركة الهاني لالنشاءات والتجارة ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

المناقصة رقم  و ك م/2018/2017-14
حفر وإنشاء وتطوير (56) بئر للمراقبة في مواقع مختلفة بدولة الكويت

بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة المناقصين إلى أنه واستنادا إلى
 نص المادة (16) من القانون رقم (49) لسنة 2016 سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله
على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (4) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  

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

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

_ مرفق الشركات المحدودة 

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

المناقصة رقم  و ك م/2018/2017-14
حفر وإنشاء وتطوير (56) بئر للمراقبة في مواقع مختلفة بدولة الكويت

بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة الخليج للتفتيش الدولية

الشركة الكويتية لحفر االبار  ذ م م

شركة كيان الدولية لالنشاءات  ش م ك م

شركة سيماتكو لفحص التربة والمواد الهندسية ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

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

2038561-RFP  المناقصة رقم
 REBUILDING OF (2-2 المرحلة) إعادة بناء مدينة األحمدي / بناء منازل والمرافق المرتبطة بها
 AHMADI TOWNSHIP CONSTRUCTION OF HOUSES AND ASSOCIATED

2-2 FACILITIES( PHASE
بناء على طلب  شركة نفط الكويت

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

على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (31) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  
نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.

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

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

_ مرفق الشركات المحدودة 

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

2038561-RFP  المناقصة رقم
 REBUILDING OF (2-2 المرحلة) إعادة بناء مدينة األحمدي / بناء منازل والمرافق المرتبطة بها
 AHMADI TOWNSHIP CONSTRUCTION OF HOUSES AND ASSOCIATED

2-2 FACILITIES( PHASE
بناء على طلب  شركة نفط الكويت

 شركة الحمراء الكويتية ذ م م

الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة ش م ك م

شركة االنشاء والتصنيع العقاري ش م ك م

شركة كنار للتجارة والمقاوالت ذ م م

شركة ابراهيم الناصر الهاجري واوالده  ذ م م

شركة غسان احمد سعود الخالد وشركاه ذ م م

شركة الخليج المتحدة لإلنشاء  ذ م م

شركة كوبري للمشاريع االنشائية ذ م م

شركة برهان الدولية لإلنشاءات ذ م م

شركة التوباد للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م

شركة اتحاد المقاولين  ( كويت ) ذ م م

شركة المقاولون العرب الكويتية ش م ك مقفلة

شركة محمد عبد المحسن الخرافي واوالده للتجارة العامة والمقاوالت العامة 
والمنشات الصناعية ذ م م

مجموعة هاي سالنت للمقاوالت ش م ك م

شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ذ م م

شركة المدير الكويتي الدارة المشاريع العقارية  ش م ك م مقفلة

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الخليج لالنشاءات واالعمال البحرية والمقاوالت العامة ش م ك م

شركة الدار للهندسة واالنشاءات  ش م ك م

شركة كويت داينمكس المحدودة للمقاوالت ش م ك م

شركة وارة لالنشاءات ش م ك م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2038561-RFP  المناقصة رقم
 REBUILDING OF (2-2 المرحلة) إعادة بناء مدينة األحمدي / بناء منازل والمرافق المرتبطة بها
 AHMADI TOWNSHIP CONSTRUCTION OF HOUSES AND ASSOCIATED

2-2 FACILITIES( PHASE
بناء على طلب  شركة نفط الكويت

شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت االنشائية ش م ك م

شركة االنماء العقارية ش م ك ع

شركة كويت سستمز للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

مؤسسة انشاءات االيمان للتجارة العامة والمقاوالت

شركة بودي لالنشاءات ذ م م

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش م ك ع

شركة بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت ذ م م

شركة بيان الوطنية للمقاوالت االنشائية ش م ك م
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ب ك /خ/2016/330
التزود بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات

 - مؤسسة البترول الكويتية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 08-07-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-06-10

2018-06-04

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

إعــــــــالن

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

 - بيت الزكاة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-08-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-07-08

2018-06-28

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2018/2017/63
رفع وإنزال مضخات غاطسة وتنظيف آبار حقول إنتاج المياه الجوفية وآبار خفض 

المناسيب في مناطق متفرقة بدولة الكويت

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 03-07-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-06-12

2018-06-03

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم وا / 2016/2015/224 (ع)
صيانة وتشغيل معدات واجهزة كل من محطة االرسال التلفزيوني بالمقوع 

والمحطات المساندة لالرسال التلفزيوني واالذاعي بالمطالع والصبية والجليعة 
ومحطة المقوع لالرسال الفضائي

 -  وزارة األعالم  - 

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

2018-06-04

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330
التزود بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات

 -  مؤسسة البترول الكويتية  - 

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

2018-06-05

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

إعــــــــالن

1016186 #ITB بشأن المناقصة رقم
خدمات ضبط الجودة لميناء الزور 

Quality control services for AL-Zour Refinery

 -  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة  - 

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

2018-05-31

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

إعــــــــالن

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

التصميم الداخلي للمقر الرئيسي للهيئة العامة لالستشمار

 -  الهيئة العامة لإلستثمار  - 

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

2018-06-04

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة


