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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م / 2021/2020/79
اعمال تنشيط خاليا وحدات انتاج هيبوكلورايت الصوديوم في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

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

10 ص يوم الثالثاء الموافق 16-11-2021 وذلك في  قاعة االجتماعات في مبنى ادارة محطة الصبيةاجتماع 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.

  - و ك م / 2021/2020/79

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-07

  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 ك م / 2021/2020/79
اعمال تنشيط خاليا وحدات انتاج هيبوكلورايت الصوديوم في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية 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  و ك م /2021/2020/102
استكمال أعمال توريد وتركيب شبكة االنارة بشارع الخليج العربي

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

10 ص يوم االربعاء الموافق 17-11-2021 وذلك في  مبنى ادارة انارة الشوارع صبحاناجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-07

  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 /2021/2020/102
استكمال أعمال توريد وتركيب شبكة االنارة بشارع الخليج العربي

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 2019/2018/14
توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

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

الساعه العاشرة يوم االحد    الموافق 21-11-2021 وذلك في  في مبنى وزارة الكهرباء والماءاجتماع 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.

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-21

  السعر :  500

 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  و ك م 2019/2018/14
توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
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  و ك م 2019/2018/14
توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

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

MAN POWER

FUEL ADDITIVES

وصف البند
6000

220000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
2

1
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2020/2019/24
تقديم خدمات االنترنت لوزارة الكهرباء والماء

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

10 ص يوم االربعاء الموافق 17-11-2021 وذلك في  مبنى وزارة الكهرباء والماء جنوب السرة الدور اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
األول قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-21

  السعر :  150

 الكفالة :  3500 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 /2020/2019/24
تقديم خدمات االنترنت لوزارة الكهرباء والماء

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 2021/2020/67
توريد وفحص وتحديد خلل وإصالح وتمديد وتركيب وصيانة كيبالت قيادية لشبكة الضغط المتوسط 11 ك.ف واألعمال المدنية 

المتعلقة بها بمحافظتي الجهراء والفروانية
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 ص يوم االثنين  الموافق 15-11-2021 وذلك في  في مبنى طوارى لشبكات الكهرياء في  السالماجتماع 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.

  - و ك م 2021/2020/67

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-21

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 0 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 2021/2020/67
توريد وفحص وتحديد خلل وإصالح وتمديد وتركيب وصيانة كيبالت قيادية لشبكة الضغط المتوسط 11 ك.ف واألعمال المدنية 

المتعلقة بها بمحافظتي الجهراء والفروانية
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 /2017/2016/79
تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لعدد (3) محطات تحويل رئيسية 11/132 ك.ف في مناطق مختلفة في دولة الكويت 

(J الجامعة , H الجامعة ,  A مستشفى الفروانية)
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 ص يوم الثالثاء الموافق 16-11-2021 وذلك في  مبنى مركز التحكم الوطني - بغرفة االجتماعات اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الرئيسية بالدور التاسع

  - 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.

  - و ك م /2017/2016/79

  - 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.

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-07

  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  و ك م /2017/2016/79
تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لعدد (3) محطات تحويل رئيسية 11/132 ك.ف في مناطق مختلفة في دولة الكويت 

(J الجامعة , H الجامعة ,  A مستشفى الفروانية)
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

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  و ك م /2017/2016/79
تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لعدد (3) محطات تحويل رئيسية 11/132 ك.ف في مناطق مختلفة في دولة الكويت 

(J الجامعة , H الجامعة ,  A مستشفى الفروانية)
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

البند الثالث

البند الثاني

البند االول

وصف البند
3500

3500

3500

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
3

2

1
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2018/2017/85 (ع)
أعمال الغسيل الكيماوي للغاليات في محطات توليد القوي الكهربائية و تقطير المياة

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

10 صباحا يوم الثالثاء الموافق 16-11-2021 وذلك في  مبنى إدارة محطة الدوحة الغربيةاجتماع 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.

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-07

  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  و ك م /2018/2017/85 (ع)
أعمال الغسيل الكيماوي للغاليات في محطات توليد القوي الكهربائية و تقطير المياة

بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
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  و ك م /2018/2017/85 (ع)
أعمال الغسيل الكيماوي للغاليات في محطات توليد القوي الكهربائية و تقطير المياة

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

البند الثاني

البند األول

وصف البند
3500

6000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
2

1
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2021/2020/85
أعمال صياتة خطوط الضغط العالي حتى 400 ك.ف المنطقة الثالثة

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

10 صباحا يوم الثالثاء الموافق 23-11-2021 وذلك في  إدارة صيانة الكيبالت األرضية و الخطوط اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الهوائية منطقة شويخ الصناعية مقاء المطافي

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-14

  السعر :  3500

 الكفالة :  62000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2021/2020/85
أعمال صياتة خطوط الضغط العالي حتى 400 ك.ف المنطقة الثالثة

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/2021/2020-100
اعمال صيانه واصالح عدادات قياس ضغط الزيت للكيبالت الزيتيه حتى جهد (300) ك.ف بجميع مناطق دوله الكويت

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

لساعه العاشرة يوم االحد    الموافق 21-11-2021 وذلك في  في مبنى ادارة صيانة الكيبالت االرضية اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
والخطوط الهوائية شارع 21 منطقة الشويخ الصناعية

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-21

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م/2021/2020-100
اعمال صيانه واصالح عدادات قياس ضغط الزيت للكيبالت الزيتيه حتى جهد (300) ك.ف بجميع مناطق دوله الكويت

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 /2022/2021/8
توريد وتركيب نظام HIS للملف االلكتروني في مركز زين والشيخ سالم العلي

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

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 25-11-2021 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-14

  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 /2022/2021/8
توريد وتركيب نظام HIS للملف االلكتروني في مركز زين والشيخ سالم العلي

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  2417-7-12-212
توريد بيض محلي طازج لزوم / وحدات الجيش

بناء علي طلب  وزارة الدفاع
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 24-11-2021 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

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

  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  2417-7-12-212
توريد بيض محلي طازج لزوم / وحدات الجيش

بناء علي طلب  وزارة الدفاع
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  2417-7-6-212
توريد البان ومشتقاتها لزوم/وحدات الجيش

بناء علي طلب  وزارة الدفاع
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 24-11-2021 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

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

  - قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

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

  السعر :  75

 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  2417-7-6-212
توريد البان ومشتقاتها لزوم/وحدات الجيش

بناء علي طلب  وزارة الدفاع
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  2417-7-6-212
توريد البان ومشتقاتها لزوم/وحدات الجيش

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

لبنة

روب

لبن

وصف البند
3500

1700

3500

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
3

2

1
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2417-7-9-212
توريد خضروات والفواكة لزوم/وحدات الجيش

بناء علي طلب  وزارة الدفاع
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 24-11-2021 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

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

  - قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

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

  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  2417-7-9-212
توريد خضروات والفواكة لزوم/وحدات الجيش

بناء علي طلب  وزارة الدفاع
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  2417-7-9-212
توريد خضروات والفواكة لزوم/وحدات الجيش

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

كزبرة

بامية

طماطم

وصف البند
1500

950

6000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
2

3

1
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2882819 (ع)
أعمال خدمات النظافة للمراكز الحدودية

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

9 ص يوم االربعاء الموافق 24-11-2021 وذلك في  وذلك في مقر هندسة المنشات العسكرية - ميدان اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
حولي

 تعليمات
   

  1-يجب إخطار الوزارة بأسماء ووظائف وصور وجوازات المرشحين لحضور الزيارة الموقعية 
         قبل سبعةأيام من تاريخة ولن تقبل عن طريق الفاكس .

    2-يجب إبراز إيصال شراء المناقصة عند حضور الزيارة الموقعية واإلجتماع التمهيدي .

9 ص يوم الثالثاء الموافق 23-11-2021 وذلك في  وذلك في مقر هندسة المنشات العسكرية - ميدان الزيارة الموقعيه
حولي

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-21

  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  2882819 (ع)
أعمال خدمات النظافة للمراكز الحدودية

بناء علي طلب  وزارة الدفاع
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  2021/2020/2
إستئجار مركبات مختلفة مع وبدون سائق لألمانة العامة للمجلس األعلي للتخطيط و التنمية

بناء علي طلب  األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 ص يوم االربعاء الموافق 17-11-2021 وذلك في  مبنى االمانه العامه للمجلس للمجلس االعلى اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
للتخطيط والتنميه

  - 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.

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-12-14

  السعر :  75

 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  2021/2020/2
إستئجار مركبات مختلفة مع وبدون سائق لألمانة العامة للمجلس األعلي للتخطيط و التنمية

بناء علي طلب  األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية
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  2021/2020/2
إستئجار مركبات مختلفة مع وبدون سائق لألمانة العامة للمجلس األعلي للتخطيط و التنمية

بناء علي طلب  األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

مركبات مع سائق

مركبات بدون سائق

وصف البند
1500

1500

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
2

1
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2052651-REP  مناقصة رقم
تركيب خطوط أنابيب تدفق النفط الخام واالشغال المتصلة بها في مناطق جنوب وشرق الكويت 

 INSTALLATION OF FLOWLINES AND ASSOCIATED WORKS IN SOUTH & EAST KUWAIT
AREAS

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

اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
 يوم  الموافق  وذلك في  (Microsoft Teams) على ان ترسل بريد الكتروني يتضمن وصل شراء 

والبريد االلكتروني لألشخاص المخولين بالحضور إلى (ammmutairi@kockw.com) و 
(phanif@kockw.com) و (mghawas@kockw.com) بحد أقصى شخصين للشركة

  - 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.

2052651-REP -  

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-02-08

  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

2052651-REP  مناقصة رقم
تركيب خطوط أنابيب تدفق النفط الخام واالشغال المتصلة بها في مناطق جنوب وشرق الكويت 

 INSTALLATION OF FLOWLINES AND ASSOCIATED WORKS IN SOUTH & EAST KUWAIT
AREAS

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

2063142 - RFP  مناقصة رقم
تقديم خدمات الصيانة ألنظمة مكافحة الحريق لمناطق الجنوب والشرق والتصدير والبحرية واألحمدي التابعة للشركة 

 ,MAINTENANCE SERVICES FOR FIRE FIGHTING SYSTEMS SOUTH EAST, EXPORT
- MARINE AND AHMADI AREAS

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

9 صباحا يوم الثالثاء الموافق 23-11-2021 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.

 MZAQQAH@kockw.com MAzad@kockw.com على ان ترسل الشركات التي قامت بشراء الوثائق بريد الكتروني الى -  

VPawar@kockw.com

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-02-13

  السعر :  3500

 الكفالة :  170000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2063142 - RFP  مناقصة رقم
تقديم خدمات الصيانة ألنظمة مكافحة الحريق لمناطق الجنوب والشرق والتصدير والبحرية واألحمدي التابعة للشركة 

 ,MAINTENANCE SERVICES FOR FIRE FIGHTING SYSTEMS SOUTH EAST, EXPORT
- MARINE AND AHMADI AREAS

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

2042859-RFP  مناقصة رقم
 (I ) انشاء خطوط  أنابيب تدفق النفط الخام واألشغال والمتصلة بها في منطقة شمال الكويت

I-CONSTRUCTION OF FLOWLINES AND ASSOCIATED WORKS IN NORTH KUWAIT AREA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

9 صباحا يوم االثنين  الموافق 22-11-2021 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.

 PHanif@kockw.com Bbutaiban@kockw.com على ان ترسل الشركات التي قامت بشراء وثائق المناقصة بريد الكتروني الى -  

MGHAWAS@KOCKW.COM

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-02-08

  السعر :  5000

 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

2042859-RFP  مناقصة رقم
 (I ) انشاء خطوط  أنابيب تدفق النفط الخام واألشغال والمتصلة بها في منطقة شمال الكويت

I-CONSTRUCTION OF FLOWLINES AND ASSOCIATED WORKS IN NORTH KUWAIT AREA
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 -  



 Page43 of 100

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2049114-RFP  مناقصة رقم
إنشاء خطوط أنانبيب تدفق النفط الخام واألشغال المتصلة بها في منطقة غرب الكويت

CONSTRUCTION OF FLOWLINES AND ASSOCITAED WORKS IN WEST KUWAIT AREA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

9 ص يوم الخميس   الموافق 25-11-2021 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.

phanifkockw.com على  ان ترسل الشركات التي قامت بشراء وثائق المناقصة البريد االلكتروني الي -  

ammmutairi@kockw.com

mghawas@kockw.com

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-02-15

  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

2049114-RFP  مناقصة رقم
إنشاء خطوط أنانبيب تدفق النفط الخام واألشغال المتصلة بها في منطقة غرب الكويت

CONSTRUCTION OF FLOWLINES AND ASSOCITAED WORKS IN WEST KUWAIT AREA
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

2053646-RFP  مناقصة رقم
خطوط األنانيب و األعمال المرتبطة بها في منطقة بها في منطقة أم نقا وجنوب الرتقة 

FLOWLINE NETWORK AND ASSOCIATED WORKS IN UMM NIQA AND SOUTH RATQA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

9 يوم االثنين  الموافق 06-12-2021 وذلك في  برنامج 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.

  - جب على الشركات التي قامت على شراء وثائق المناقصه ان ترسل عن طريق البريد االلكتروني وصل الشراء والبريد االلكتروني لالشخاص 

المخولين بحضور االجتماع الى Bbutaiban@kockw.com , PHanif@kockw.com ونسخه الى 

MGHAWAS@KOCKW.COM بحد اقصى اربع اشخاص للشركه الواحده علما بان اخر موعد الستالم البريد االلكتروني قبل ثالثه ايام على 

االقل مو معد االجتماع .

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-02-13

  السعر :  5000

 الكفالة :  450000 دك صالحة لمدة 0 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2053646-RFP  مناقصة رقم
خطوط األنانيب و األعمال المرتبطة بها في منطقة بها في منطقة أم نقا وجنوب الرتقة 

FLOWLINE NETWORK AND ASSOCIATED WORKS IN UMM NIQA AND SOUTH RATQA
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

2070232-RFP  مناقصة رقم
انشاء خطوط تدفق أنابيب الحقن في شمال الكويت

CONSTRUCTION OF INJECTION FLOWLINE WORKS IN NORTH KUWAIT
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

9 يوم االثنين  الموافق 22-11-2021 وذلك في  برنامج 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.

  - يجب على الشركات التي قامت على شراء وثائق المناقصه ان ترسل عن طريق البريد االلكتروني وصل الشراء والبريد االلكتروني لالشخاص 

المخولين بحضور االجتماع الى Bbutaiban@kockw.com , PHanif@kockw.com ونسخه الى 

MGHAWAS@KOCKW.COM بحد اقصى اربع اشخاص للشركه الواحده علما بان اخر موعد الستالم البريد االلكتروني قبل ثالثه ايام على 

االقل مو معد االجتماع .

  - 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.

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-02-15

  السعر :  500

 الكفالة :  صالحة لمدة 0 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 



 Page48 of 100

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2070232-RFP  مناقصة رقم
انشاء خطوط تدفق أنابيب الحقن في شمال الكويت

CONSTRUCTION OF INJECTION FLOWLINE WORKS IN NORTH KUWAIT
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

1471/CB  مناقصة رقم
تزويد مصافي شركه البترول الوطنيه الكويتيه بغاز النيتروجين بواسطه عربات مقطوره

بناء علي طلب  شركة البترول الوطنية الكويتية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 يوم االثنين  الموافق 22-11-2021 وذلك في  عبر برنامج 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.

  - يجب على المناقص ترشيح اسم شخصين على االكثر (على ان يكون احدهما بمستوى مهندس وعلى دراية بطبيعة العمل المطروح للمناقصة) لحضور

االجتماع التمهيدي، وعليه ان يخطر الشركة بأسماء ممثليه قبل اسبوع على االقل من تاريخ االجتماع على عنوان البريد االلكتروني التالي:

r.haddad@knpc.com

m.khan8992@knpc.com

  - 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.

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-02-13

  السعر :  500

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

1471/CB  مناقصة رقم
تزويد مصافي شركه البترول الوطنيه الكويتيه بغاز النيتروجين بواسطه عربات مقطوره

بناء علي طلب  شركة البترول الوطنية الكويتية
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

1471/CB  مناقصة رقم
تزويد مصافي شركه البترول الوطنيه الكويتيه بغاز النيتروجين بواسطه عربات مقطوره

بناء علي طلب  شركة البترول الوطنية الكويتية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

B - GROUP

A - GROUP

وصف البند
220000

170000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
2

1
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  م م ك /2021/2020/10
اإلشراف على نتفيذ و إنجاز أعمال مشروع إعادة تأهيل مبني مجمع الموانئ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية

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

10 ص يوم الثالثاء الموافق 07-12-2021 وذلك في  بغرفة 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.

  - المناقصة تقدم على مظروفين فني ومالي

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-11-07

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-02-06

  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  م م ك /2021/2020/10
اإلشراف على نتفيذ و إنجاز أعمال مشروع إعادة تأهيل مبني مجمع الموانئ 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

4192/CA   بشأن المناقصة رقم
خدمات تحميل وتفريغ العامل المحفز للمعدات في مصفاه ميناء االحمدي

 - شركة البترول الوطنية الكويتية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 12-12-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-14

2021-11-03

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

إعــــــــالن

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

 - وكالة األنباء الكويتية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-12-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-09

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ص /195
تنفيذ اعمال البنية التحتية لمنطقة السرة - المرحلة (11)

 - وزارة األشغال العامة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 12-12-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-09

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2021-2020/26
اعمال تحديث نظام التحكم للغاليات والتربينات البخاريه لعدد (2) وحده بخاريه في

محطه الشعيبه 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 07-12-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-09

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2021/2020/69
أعمال تحديث التحكم الكهربائي لغرفة التحكم الكهربائية ( SAS ) في محطة 

الدوحة الغربية 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  االحد الموافق 12-12-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-09

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2021/2020/37
رفع وانزال مضخات غاطسة وتنظيف آبار حقول انتاج المياه الجوفية وآبار خفض 

مناسيب المياه في مناطق متفرقة بدولة الكويت

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 12-12-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-09

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2021/2020/103
أعمال  توريد وتركيب وصيانة خطوط هوائية ضغط متوسط 11ك.ف وضغط 

منخفض واألعمال المدنية المتعلقة بهما في (طريق 306- صباح األحمد)

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-12-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-09

2021-11-02

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

إعــــــــالن

4126/CA   بشأن المناقصة رقم
خدمات مراقبة الجودة لمصافي شركة البترول الوطنية الكويتية

 - شركة البترول الوطنية الكويتية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 30-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-09

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2019/2018/56
البنية التحتية لمركز بيانات وزارة الكهرباء والماء

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 21-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-02

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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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 05-12-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م م ك /2020/2019/13
إعادة تأهيل المراسي من 1 إلى 7 بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ 

الكويتية

 - مؤسسة الموانئ الكويتية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 05-12-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ز / م م /2020/2019/16
مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء

 - الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-12-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ر 2021-2020/12
أعمال تشغيل وصيانة وإصالح أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية 

(نادي كاظمة - النادي العربي - نادي الكويتي لرياضة المعاقين - اتحاد كرة القدم -
نادي الصم - نادي الرماية) (المنطقة الثانية)

 - الهيئة العامة للرياضة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-12-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م . ع /2020/2019/13
تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس و مباني منطقة الخيران

التابعة لمنطقة األحمدي التعليمية

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 05-12-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-02

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

إعــــــــالن

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

لحساب اإلدارة العامة للجمارك

 - اإلدارة العامة للجمارك - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 05-12-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020-2019/1
تنظيف مباني المراكز الخارجية التابعة لوزارة التجارة و الصناعة 

 - وزارة التجارة والصناعة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-12-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2020/2019/11
أعمال إستبدال مجموعات البطاريات و شواحنها مع أنظمة اإلضاءة الخاصة بها 

LED  الموفرة للطاقة لعدد (200) محطة تحويل رئيسية مختلفة

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 30-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2020/2019/5(ع)
تزويد وتركيب عدد (4) محطات تحويلية رئيسية في منطقة الصباح الطبية جهد 

11/132 ك.ف

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-12-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   وك م /2021/2020/65
أعمال الصيانة للوحدات الغازية ذات الدورة المركبة (المرحلة األولى ) في محطة 

الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 30-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-09

2021-11-01

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

إعــــــــالن

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

المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-12-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-16

2021-11-01

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2022-2021/4
صيانه واصالح كيبالت ضغط متوسط 11 ك.ف وكيبالت القياده واالعمال المدنيه 

المتعلقه بهما بمحافظه العاصمه وحولي

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 28-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-01

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2021/2020/72
بناء وتصنيع وتوريد وتركيب محطات تحويل ثانوية وتمديد ولحيم كيبالت ضغط 

متوسط وضغط منخفض في مشروع خيطان السكني

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 30-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-09

2021-11-01

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2021/2020/7
إصالح الكيبالت األرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض 

لمستهلكين جدد في محافظة العاصمة شماال

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 30-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-09

2021-11-01

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م / 2021/2020/70
تزويد وتركيب خط هوائي جهد 400 ك.ف من محطة توليد النويصيب إلى محطة 

تحويل المطالع

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 28-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-11-01

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021/2020/6
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة خطوط األلياف الضوئية لإلدارة العامة لإلطفاء

 - قوة اإلطفاء العام - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 28-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-14

2021-11-01

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ص/م خ ع /2021/2020/18
تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين

 - وزارة الصحة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 05-12-2021 بدال من يوم  الجمعة   الموافق 2021-12-03

2021-10-31

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

إعــــــــالن

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

 OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES FOR
NORTH KUWAIT HEAVY OIL FACILITIES

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 14-11-2021 بدال من يوم  الجمعة   الموافق 2021-02-05

2021-10-31

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

إعــــــــالن

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

التربية والمناطق التعليمية التابعة لها

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 30-11-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-11-16

2021-10-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ش ج /2020/2019/2
الصيانة الجذرية ألعمال مكافحة وانذار الحريق واعمال ميكانيكية متفرقة لقطاع 

دور الرعاية االجتماعية

 - وزارة الشئون اإلجتماعية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 28-11-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-11-07

2021-10-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2021/2020/7
إصالح الكيبالت األرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض 

لمستهلكين جدد في محافظة العاصمة شماال

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2021-11-03

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م/2022-2021/4
صيانه واصالح كيبالت ضغط متوسط 11 ك.ف وكيبالت القياده واالعمال المدنيه 

المتعلقه بهما بمحافظه العاصمه وحولي

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2021-11-03

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ش ج /2020/2019/2
الصيانة الجذرية ألعمال مكافحة وانذار الحريق واعمال ميكانيكية متفرقة لقطاع 

دور الرعاية االجتماعية

 -  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

2021-11-02

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

إعــــــــالن

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

التربية والمناطق التعليمية التابعة لها

 -  وزارة التربية  - 

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

2021-11-02

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page87 of 100

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم م م ك 2021/2020/5
أعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكة والمدنية للمنشآت التابعة للمؤسسة الموانئ

الكويتية والمناطق التخزينية التابعة لها

 -  مؤسسة الموانئ الكويتية  - 

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

2021-11-03

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2021/2020/7
إصالح الكيبالت األرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض 

لمستهلكين جدد في محافظة العاصمة شماال

 -  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

2021-11-03

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م/2022-2021/4
صيانه واصالح كيبالت ضغط متوسط 11 ك.ف وكيبالت القياده واالعمال المدنيه 

المتعلقه بهما بمحافظه العاصمه وحولي

 -  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

2021-11-03

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ص/م خ ع /2021/2020/18
تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين

 -  وزارة الصحة  - 

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

2021-11-02

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

إعــــــــالن

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

والتسوية والنظافة للقبور

 -  بلدية الكويت  - 

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

2021-11-03

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

إعــــــــالن

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

 OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES FOR
NORTH KUWAIT HEAVY OIL FACILITIES

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2021-11-01

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم و ك م/2019/2018/56
البنية التحتية لمركز بيانات وزارة الكهرباء والماء

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-11-02

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي انتباه السادة المناقصين إلى أن الوثيقة الصحيحه للمناقصة المذكوره أعاله هي  المنشورة  بتاريخ  
2021/11/7 و اعتبار الوثيقه المنشورة بتاريخ 2021/8/22 كأن لم تكن.

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم و ع (2022/2021/3)
 Threat Mangaement Gateway (TMG) توريد وتركيب وصيانة أجهزة

 -  وزارة العدل  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-11-03

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى ان فترة الضمان للمناقصة المذكوره أعاله هي 90 يوم وليس كما جاء 
باإلعالن المنشور بتاريخ 2021/10/10. 

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم ص/م خ ع /2021/2020/18
تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين

 -  وزارة الصحة  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-10-31

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي إنتباه السادة المناقصين الى ان موعد االقفال الصحيح للمناقصة أعالة هو يوم االحد الموافق 
2021/12/5 وليس كما ورد في االعالن المنشور في الجريدة الرسمية كويت اليوم بتاريخ 2021/10/24   

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 2021/1
خدمات الدعم الفني والصيانة وتراخيص االستخدام لنظام محفظة الصندوق الكويتي االستثمارية

 -  الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-10-31

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي إنتباه السادة المناقصين الى ان المناقصة اعاله التحتوي على اجتماع تمهيدي كما ورد في االعالن 
المنشور في الجريدة الرسمية كويت اليوم بتاريخ 2021/10/31 

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

تـــــنويــه

2046145-RFP بشأن المناقصة رقم
 INSTALLATION شمال الكويت ، EPF تزويد ، تركيب و ربط للمعدات و األعمال المرتبطة بها في مركز االنتاج المبكر
 AND INTEGRATION OF THE COMPANY SUPPLIED EQUIPMENT AND ASSOCIATED

WORS AT

 -  شركة نفط الكويت  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-11-03

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين إلى انه سيتم عمل الزيارة الميدانية للمواقع الخاصة بهذه المناقصة ( منطقة 
شمال الكويت ) بتاريخ 2021/11/15 في تمام الساعة 8 صباحا علما بأن التجمع سيكون في منطقة االحمدي - مجمع مباني شركة نفط الكويت الجديد 

1B
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

0422/CISD بشأن المناقصة رقم
مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التاجير والدعم الفني الجهزة الحاسوب الشخصي والمحمول واالجهزة الطرفية 

وملحقاتها لكافة مواقع شركة البترول الوطنية الكويتية

 -  شركة البترول الوطنية الكويتية  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-11-03

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى ان المحضر الذي تم نشره في جريدة كويت اليوم بتاريخ 2021/10/17 
يتضمن المحضر + الملحق رقم 1
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 2022/2021/24
توفير طباخين ومساعدين طباخين لمراكز اإلطفاء بمناطق متفرقة وتشغيل المطبخ المركزي لمركز اعداد رجال اإلطفاء بمنطقة 

الصليبية لمدة سنة

 -  قوة اإلطفاء العام  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-11-03

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى ان فترة الضمان للمناقصة المذكوره أعاله هي 90 يوم وليس كما جاء 
باإلعالن المنشور بتاريخ 2021/10/10. 

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 2020/2019-6
اعمال النظافة لمباني المعهد الرئيسية ومحطاته الخارجية

 -  معهد الكويت لألبحاث العلمية  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-11-01

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى ان السعر الصحيح للوثيقة هو 300 دينار كويتي فقط الغير وليس كما 
جاء باالعالن المنشور في الجريدة الرسمية كويت اليوم بتاريخ 2021/10/31


