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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2022/2021/27
أعمال تعديل واستبدال مبردات وحدات التكييف الحالية إلى الغاز الفريون (A 134-R) في محطة الصبية لتوليد لبقوى 

الكهربائية وتقطير المياة
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االحد    الموافق 02-10-2022 وذلك في  قاعة االجتماعات بمبنى 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.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-09-18

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-10-18

  السعر :  1000

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

مناقصة رقم  و ك م /2022/2021/27
أعمال تعديل واستبدال مبردات وحدات التكييف الحالية إلى الغاز الفريون (A 134-R) في محطة الصبية لتوليد لبقوى 

الكهربائية وتقطير المياة
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

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

10 صباحا يوم الثالثاء الموافق 27-09-2022 وذلك 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.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-09-18

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-10-18

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

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  و ك م /2022/2021/69
اعمال توريد وتركيب وحدات الكلور في محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

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

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 28-09-2022 وذلك في  مبنى ادارة محطة الدوحة الشرقيةالزيارة الموقعيه

  - 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 03-10-2022 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-09-18

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-10-18

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 



 Page6 of 53

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2022/2021/69
اعمال توريد وتركيب وحدات الكلور في محطة الدوحة الشرقية 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 -  



 Page7 of 53

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م ط م /2022/2021/48
اصالح التلفيات والكسورات الطارئة وتوريد وتركيب االرتباطات الجديدة وحساب فاقد المياه في انابيب تمديدات شبكات المياه 

وصيانة ملحقاتها في المنطقة الجنوبية
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم االحد    الموافق 02-10-2022 وذلك في  إدارة تشغيل و صيانة الشبكات المائية لدى اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
وزارة الكهرباء و الماء و الطاقة المتجددة

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-09-18

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-10-18

  السعر :  1000

 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 ط م /2022/2021/48
اصالح التلفيات والكسورات الطارئة وتوريد وتركيب االرتباطات الجديدة وحساب فاقد المياه في انابيب تمديدات شبكات المياه 

وصيانة ملحقاتها في المنطقة الجنوبية
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  و ك م/2022/2021/39
صيانة واصالح كيبالت ضغط متوسط 11 ك.ف وكيبالت القيادة واالعمال المدنية المتعلقة بهما بمحافظة الجهراء و الفروانية

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

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 03-10-2022 وذلك في  مبنى وزارة الكهرباء والماء جنوب السرة اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الدائري السادس

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-09-18

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-10-18

  السعر :  1000

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

مناقصة رقم  و ك م/2022/2021/39
صيانة واصالح كيبالت ضغط متوسط 11 ك.ف وكيبالت القيادة واالعمال المدنية المتعلقة بهما بمحافظة الجهراء و الفروانية

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 المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ممارسة 2022/2021/21
التصميم العام واالشراف على تنفيذ أعمال المدرج االوسط وموقف طائرات الشحن وموقف طائرات الشخصيات الهامة والبنية 

التحتية المساندة بمطار الكويت الدولي
بناء علي طلب  اإلدارة العامة للطيران المدني

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم الثالثاء الموافق 18-10-2022 وذلك في  مبنى االدارة العامة للطيران المدني ,ادارة اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
التخطيط والمتابعة

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

  - ممارسة عامة وفقا ألحكام المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016.

  - غير قابلة للتجزئة

  -  ال تقبل عروض بديلة

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

  - يجب على الشركات / الممارسين 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.

  - الممارسة تقدم على مظروفين فني ومالي

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

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

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

وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم إال في حالة إلغاء الممارسة وفقا 

ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2022-09-18

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

  السعر :  3500

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

ممارسة 2022/2021/21
التصميم العام واالشراف على تنفيذ أعمال المدرج االوسط وموقف طائرات الشحن وموقف طائرات الشخصيات الهامة والبنية 

التحتية المساندة بمطار الكويت الدولي
بناء علي طلب  اإلدارة العامة للطيران المدني

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - يعتبر هذا اإلعالن بمثابة دعوة لحضور الممارسين 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 الممارسة.

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



 Page13 of 53

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2095344-RFP  مناقصة رقم
تقديم خدمات استشاريه الداره المشاريع واالنشطه المرتبطه بها لبرنامج اعاده تاهيل البيئه الخاص بلجنه االمم المتحده

 CONSULTANCY SERVICES IN PROJECT MANAGEMENT AND RELATED ACTIVITIES FOR
KUWAIT ENVIRONMENT
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

9 صباحا يوم االثنين  الموافق 17-10-2022 وذلك في  مبنى التعمير الجديد - قاعة االجتماعات الدور اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
األرضي

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

اإلجتماع إلى (VBETHALA@kockw.com) و نسخة إلى (NTARKIT@kockw.com) بحد أقصى شخصين للشركة الواحدة، علما بأن 

أخر موعد الستالم البريد اإللكتروني قبل ثالث أيام من موعد اإلجتماع

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-09-18

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-12-18

  السعر :  5000

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

2095344-RFP  مناقصة رقم
تقديم خدمات استشاريه الداره المشاريع واالنشطه المرتبطه بها لبرنامج اعاده تاهيل البيئه الخاص بلجنه االمم المتحده

 CONSULTANCY SERVICES IN PROJECT MANAGEMENT AND RELATED ACTIVITIES FOR
KUWAIT ENVIRONMENT
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  م م ك 2022/2021/12
تشغيل وصيانه الرافعات الجسريه والرافعات المتحركه والمعدات االرضيه في محطه حاويات ميناء الشويخ التابع لمؤسسه 

الموانئ الكويتيه
بناء علي طلب  مؤسسة الموانئ الكويتية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم الثالثاء الموافق 18-10-2022 وذلك في  غرفة االجتماعات الدور التاسع بمبنى مجمع اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الموانى

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

    علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى ال تتضمن تلك الشهادة

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

  الطرح : 2022-09-18

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2022-12-18

  السعر :  3500

 الكفالة :  100000 دك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  م م ك 2022/2021/12
تشغيل وصيانه الرافعات الجسريه والرافعات المتحركه والمعدات االرضيه في محطه حاويات ميناء الشويخ التابع لمؤسسه 

الموانئ الكويتيه
بناء علي طلب  مؤسسة الموانئ الكويتية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2022/2021-2
استئجار مركبات مختلفة مع سائق / وبدون سائق لإلدارة المركزية لإلحصاء

 - اإلدارة المركزية لإلحصاء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 18-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-10-04

2022-09-15

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020/2019-4
توريد محطة تحلية مياه بحر مركزية شاملة المعالجتين االولية والنهائية النتاج 

مياه شرب عالية الجودة

 - معهد الكويت لألبحاث العلمية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 11-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-20

2022-09-15

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ز/م م/2020/2019/13
تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة التاسعة

 - الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 11-10-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-09-25

2022-09-15

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

إعــــــــالن

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

 - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 11-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-27

2022-09-15

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ش ج /2022/2021/1
إعداد و تجهيز و توريد و تركيب و تشغيل األجهزة و تقديم و جبات للنزالء و 

المستفيدين بمجمع دور الرعاية االجتماعية و الدور الخارجية التابعة له

 - وزارة الشئون اإلجتماعية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 02-10-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-09-18

2022-09-15

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ممارسة 35 /2022-2021
االشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب (ITAS) وتقديم الخدمات 

االستشارية المرتبطة به

 - وزارة المالية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 11-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-27

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2020/2019/64
تزويد و تركيب محول مقطرات المرحلة األولى MVA/40/50  جهد 132/ ك ف 

في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه 

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 11-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-20

2022-09-14

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

إعــــــــالن

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

( Z خط الصليبية -

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 18-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-27

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021/7308
توريد عدادات كهرباء و مياة ذكية ( المرحلة الثانية )

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 23-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-20

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ز / م م /2022/2021/11
توريد أعالف إلدارة االنتاج الحيواني

 - الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 04-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-20

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع/ ش أ م/ 2022/2021/61
تشغيل و صيانة وإصالح المصاعد والساللم الكهربائية التابعة لكليات و معاهد و 

مباني الهيئية العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

 - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 11-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-20

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021/2020/11
تنظيف مباني وأعمال المراسالت والخدمة والنظافة لمباني بلدية الكويت والمباني 

التابعة لها

 - بلدية الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 11-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-20

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   وع/2022/2021/8
اسئجار سيارات مع سائق لخدمات اداره الخبراء بوزاره العدل

 - وزارة العدل - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 11-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-20

2022-09-14

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

إعــــــــالن

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

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

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 18-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-20

2022-09-14

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

إعــــــــالن

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

 - الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 18-10-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-09-18

2022-09-14

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

إعــــــــالن

2089000-RFP   بشأن المناقصة رقم
خدمات دعم لورش العمل 

WORKSHOPS SUPPORT SERVICES

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 11-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-20

2022-09-14

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

إعــــــــالن

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

 - بلدية الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 16-10-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-09-18

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ص/م خ ع /2022/2021/15
الصيانة الجذرية لمحطة مولدات ديوان عام وزارة الصحة

 - وزارة الصحة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 11-10-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-09-18

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2021/2020/66
توريد وتركيب عدد من المحوالت المنفردة سعة 5 م.ف.أ

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 11-10-2022 بدال من يوم  االحد    الموافق 2022-09-18

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2019/2018-4
توفير عمالة بحرية مدربة ومتخصصة لتشغيل سفينة األبحاث المستكشف لمدة 

سنتين

 - معهد الكويت لألبحاث العلمية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 04-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-20

2022-09-08

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2018/2017-90
إنشاء وإنجاز وصيانة محطة تعبئة المياه العذبة بمنطقة جنوب المطالع السكنية 

بالموقع رقم (3)

 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 04-10-2022 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2022-09-27

2022-09-01

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ممارسة و ك م/6-2018/2017 (ع)
أعمال الخدمات االستشارية للتشغيل والدراسات وحماية النظام الكهربائي

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2022-09-15

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2021/2020/39
تقديم خدمات هندسية للتوربينات الغازية ذات الدورة المفتوحة و المعدات 
المساعدة لها بكفاءة و استمرارية عالية في محطة الشويخ لتوليد القوي 

الكهربائية و تقطير المياة

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2020/2019/64
تزويد و تركيب محول مقطرات المرحلة األولى MVA/40/50  جهد 132/ ك ف 

في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه 

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2022-09-15

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ممارسة 35 /2022-2021
االشراف على تنفيذ مشروع نظام إدارة الضرائب (ITAS) وتقديم الخدمات 

االستشارية المرتبطة به

 -  وزارة المالية  - 

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

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم أ.ف /2022/2021/16
اعمال الترميم و الصيانة الدورية لمقر مبنى وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 

والمباني المحيطة بمنطقة الرقعي

 -  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  - 

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

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم د أ/م /479
شراء سيارات خدمات لصالح قطاع الضيافات األميرية بالديوان األميري

 -  الديوان األميري  - 

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

2022-09-13

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

إعــــــــالن

1006/CA/CMS بشأن المناقصة رقم
خدمات الصيانة الكهربائية في المصفاة ومناطق تشغيل وسائل الغاز في ميناء 

االحمدي

 -  شركة البترول الوطنية الكويتية  - 

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

2022-09-13

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

إعــــــــالن

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

 -  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  - 

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

2022-09-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2022/2021/10
 (2021- PAAET INTERNET - WAN) توفير خدمات االنترنت والشبكات

للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 -  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  - 

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

2022-09-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2018/2017/44
إنشاء (3) خزانات أرضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة سعة كل منهما 

(115) مليون جالون بمدينة المطالع السكنية موقع رقم (1)

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2022-09-14

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2020/2019/64
تزويد و تركيب محول مقطرات المرحلة األولى MVA/40/50  جهد 132/ ك ف 

في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه 

 -  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة  - 

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

2022-09-15

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم د أ/م /479
شراء سيارات خدمات لصالح قطاع الضيافات األميرية بالديوان األميري

 -  الديوان األميري  - 

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

2022-09-13

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

إعــــــــالن

2047376 -RFP بشأن المناقصة رقم
 MAINTENANCE SUPPORT خدمات دعم الصيانة لمرافق التصدير

SERVICES FOR EXPORT 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

2022-09-13

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

إعــــــــالن

2065009-RFP بشأن المناقصة رقم
خدمات الصيانه لمرافق االنتاج في مناطق شمال الكويت

 MAINTENANCE SERVICES OF PRODUCTION FACILITES
IN NORTH KUWAIT AREAS

 -  شركة نفط الكويت  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 3 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2022-09-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2019/2018-4
توفير عمالة بحرية مدربة ومتخصصة لتشغيل سفينة األبحاث المستكشف لمدة 

سنتين

 -  معهد الكويت لألبحاث العلمية  - 

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

2022-09-14

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم هـ ز / م م /2022/2021/11
توريد أعالف إلدارة االنتاج الحيواني

 -  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2022-09-13

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي انتباه السادة المناقصين إلى أن يبادروا بتحميل محضر اإلجتماع التمهيدي الصحيح المنشور بالجريده 
الرسميه كويت اليوم بتاريخ 2022/9/18 من الموقع االلكتروني الخاص بالجهاز و اعتبار المحضر المنشور بتاريخ 2022/8/28 كان لم يكن.

لذا اقتضى التنويه،،،


