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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  ص / م خ ع /2018/2017/5
تخليص ونقل مستوردات وبضائع ومشحونات الوزارة

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

15000 دك صالحة لمدة 2018-01-212018-04-22100090

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

مناقصة رقم  تاهيل اعمال وتصميم وتحرير وطباعة
تاهيل الشركات للقيام بخدمات اعمال التصميم والتحرير والطباعة الخاصة بمطبوعات الصندوق الكويتي للتنمية

بناء علي طلب  الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-01-212018-04-235000

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

مناقصة رقم  مناقصة رقم ( هـ ع ص/خ ك/13 /2016 /2019 )
اعمال صيانة وتشغيل االعمال الكهربائية والهاتفية للمبانى والمنشأت والطرق والساحات التابعة للهيئة العامة 

للصناعة
بناء علي طلب  الهيئة العامة للصناعة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

6000 دك صالحة لمدة 2018-01-212018-04-2230090

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - - شرط خبرة ال تقل عن (5) سنوات

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

10 ص يوم االثنين  الموافق 12-02-2018 وذلك في   الهيئة العامة للصناعة المبنى الرئيسي بمنطقة جلسة استفسارات
جنوب السرة
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2018/2017/13
تأهيل مجمع الورش لصيانة اآلليات  و المعدات بالري

 - اإلدارة العامة لإلطفاء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 04-02-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-01-14

2018-01-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ر 2017-2016-17
أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة رصف طريق أسفلتي خدمي للجمهور من ناحية 

مضمار سباق الهجن بطول 15.200م بالنادي الكويتي لسباق الهجن

 - الهيئة العامة للرياضة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 30-01-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-01-16

2018-01-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2018/2017/1
توفير إخصائين خدمات الدعم الفني في مجال المساحة ونظم و المعلومات 

الجغرافية

 - بلدية الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 30-01-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-01-21

2018-01-10

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

إعــــــــالن

0228/CA/CPD بشأن المناقصة رقم
اعمال الهندسة و التوريد و اإلنشاء و اإلعداد لتشغيل مشروع إستبدال مسخنات 

(UNIFLUX) وحدات الغاز المسال 1و 2 و 3 لمصفاة ميناء األحمدي

 -  شركة البترول الوطنية الكويتية  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة 
أعاله

  أن يبادروا إلى إستالم ( محضر اجتماع تمهيدي ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء 
المناقصة 

2018-01-10

األمين العام
للجهاز المركزى للمناقصات العامة



 Page8 of 13

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/20
توريد وتركيب اثاث المرحلة االولى من المكتبة المركزية بمبنى الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب

 -  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة 
أعاله

  أن يبادروا إلى إستالم ( محضر اجتماع تمهيدي ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء 
المناقصة 

2018-01-11

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017-37
توريد و تركيب و تشغيل معدات و اجهزة لمطبخ و كافتيريا كلية الدراسات 

التجارية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

 -  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة 
أعاله

  أن يبادروا إلى إستالم ( محضر اجتماع تمهيدي ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء 
المناقصة 

2018-01-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2018/2017/13
تأهيل مجمع الورش لصيانة اآلليات  و المعدات بالري

 -  اإلدارة العامة لإلطفاء  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة 
أعاله

  أن يبادروا إلى إستالم ( محضر اجتماع تمهيدي ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء 
المناقصة 

2018-01-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2018/2017/1
توفير إخصائين خدمات الدعم الفني في مجال المساحة ونظم و المعلومات 

الجغرافية

 -  بلدية الكويت  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا علي وثائق المناقصة  المذكورة 
أعاله أن يبادروا إلي أستالم ( ملحق رقم 2 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-01-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع ر 2017-2016-17
أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة رصف طريق أسفلتي خدمي للجمهور من ناحية 

مضمار سباق الهجن بطول 15.200م بالنادي الكويتي لسباق الهجن

 -  الهيئة العامة للرياضة  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا علي وثائق المناقصة  المذكورة 
أعاله أن يبادروا إلي أستالم ( ملحق رقم 3 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-01-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ب ز 2017/1
تراخيص أوراكل اإلضافية للنظام المالي وشئون الموظفين لبيت الزكاة 

 -  بيت الزكاة  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا علي وثائق المناقصة  المذكورة 
أعاله أن يبادروا إلي أستالم ( ملحق رقم 1 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-01-10

األمين العام
للجهاز المركزى للمناقصات العامة


