
 Page1 of 53

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2018/2017/18
اعمال الزراعة في المواقع الخارجية لقطاع الخدمات الفنية

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

2000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-09-161500
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - محدودة على الشركات المصنفة بالفئة الثالثة لدة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

االثنين 10 ص يوم االثنين  الموافق 13-08-2018 وذلك في  مقر الوزارة الرئيسي - الدائري السادس - اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
جنوب السرة - الدور الثاني قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2017/2016/70
أعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 433/11 ك.ف لمحافظة مبارك الكبير

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

23000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-09-09100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 22-08-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - و ك م /2017/2016/70

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

مناقصة رقم  و ك م /2017/2016/70
أعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 433/11 ك.ف لمحافظة مبارك الكبير

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

شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة ذ م م

شركة ايه بي جيه للهندسة والمقاوالت  ش م ك م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة كويت تكنولوجي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني ذ.م.م.

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

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

مناقصة رقم  و ك م/2017/2016/71
اعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 433/11 ك ف لحافظة االحمدي

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

45000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-09-09100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 22-08-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - و ك م/2017/2016/71

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

مناقصة رقم  و ك م/2017/2016/71
اعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 433/11 ك ف لحافظة االحمدي

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

شركة ايه بي جيه للهندسة والمقاوالت  ش م ك م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة كويت تكنولوجي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني ذ.م.م.

شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

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

مناقصة رقم  ص / م خ ع / 2019/2018/4
توريد محارم ورق لتنشيف االيدي و حامل ورق التنشيف

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-09-1615090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 26-08-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - هذه المناقصه مقتصره على الشركات المتخصصه في هذا المجال

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

مناقصة رقم  2018/14
التأمين التكافلي

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

3500 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-09-0915090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 22-08-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - ان يكون المناقص من الشركات المصرح لها بمزاوله اعمال التامين في الكويت

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

مناقصة رقم  هـ ع ر 2018-2017-5
تنفيذ أعمال صيانة الكهرباء الخاصة بأعمدة وأبراج اإلنارة ولوحات التشغيل والصاالت المتعددة األغراض وأحواض 

السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية)
بناء علي طلب  الهيئة العامة للرياضة

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

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

7500 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-11-06100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 02-09-2018 وذلك في  مقر الهيئة العامة للرياضةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع ر 2018-2017-5
تنفيذ أعمال صيانة الكهرباء الخاصة بأعمدة وأبراج اإلنارة ولوحات التشغيل والصاالت المتعددة األغراض وأحواض 

السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية)
بناء علي طلب  الهيئة العامة للرياضة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

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

2030387-RFP  مناقصة رقم
SECURITY AND SUPPORT SERVICES  تقديم خدمات امن ودعم لشركة نفط الكويت

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

500000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-11-11350090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

2030387-RFP -  

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

9 صباحا يوم االربعاء الموافق 05-09-2018 وذلك في  قاعة مارات لالجتماعات رقم (101167) اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
التابعة لفرق العقود و الكائنة بالمبنى الجديد 1B باالحمدي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2030387-RFP  مناقصة رقم
SECURITY AND SUPPORT SERVICES  تقديم خدمات امن ودعم لشركة نفط الكويت

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2030387-RFP  مناقصة رقم
SECURITY AND SUPPORT SERVICES  تقديم خدمات امن ودعم لشركة نفط الكويت

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

مركز الرواد للخدمات االمنية فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة 
والمقاوالت ف ذ م م

مركز الرواد لخدمات الموارد البشرية فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة 
العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة الرائد للحراسة  ذ. م. م

القبضة لالمن وحراسة المنشات فرع من شركة تنظيفكو ذ م م

شركة الصقور الكويتية لالمن والحماية ذ م م

شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

الشركة الوطنية للخدمات البترولية ش م ك

مجموعة خدمات األعمال والتوظيف الخليجية ش م ك م

شركة سكيل ريت للعمالة الفنية  ذ م م

الشركة التجارية العامة ذ م م

شركة هيستون الكويت التجارية ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2037663-RFP  مناقصة رقم
انشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة بجهد Kv11 للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 4&5 في جنوب وشرق 
5 CONSTRUCTION OF 11KV ELEVATED SEP AREA SUBSTATIONS 4 AND الكويت

IN SOUTH AND EAST KUWAIT AREA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

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

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

170000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-11-06350090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

9 صباحا يوم االربعاء الموافق 15-08-2018 وذلك في  قاعة مارات لالجتماعات رقم (101167) اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
التابعة لفرق العقود و الكائنة بمبنى العقود الجديد 1B باالحمدي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2037663-RFP  مناقصة رقم
انشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة بجهد Kv11 للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 4&5 في جنوب وشرق 
5 CONSTRUCTION OF 11KV ELEVATED SEP AREA SUBSTATIONS 4 AND الكويت

IN SOUTH AND EAST KUWAIT AREA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2037663-RFP  مناقصة رقم
انشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة بجهد Kv11 للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 4&5 في جنوب وشرق 
5 CONSTRUCTION OF 11KV ELEVATED SEP AREA SUBSTATIONS 4 AND الكويت

IN SOUTH AND EAST KUWAIT AREA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الشركة االهلية للوحات الكهرباء ش م ك م

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن / مساهمة عامة

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة المير للخدمات الفنية ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة امكو للهندسة واالنشاءات  ذ م م

شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا  ش م ك م

شركة بدر المال واخوانه ش ش و

شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2037664-RFP  مناقصة رقم
انشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة بجهد KV11 للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 3&2 , 1 في جنوب 

شرق الكويت 
 CONSTRUCTION OF 11KV ELEVATED ESP AREA SUBSTATIONS 1,2&3 IN

SEK AREA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

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

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

220000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-11-11350090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

9 صباحا يوم االربعاء الموافق 15-08-2018 وذلك في  قاعة مارات لالجتماعات رقم (101167) اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
التابعة لفرق العقود و الكائنة بمبنى العقود الجديد 1B باالحمدي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2037664-RFP  مناقصة رقم
انشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة بجهد KV11 للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 3&2 , 1 في جنوب 

شرق الكويت 
 CONSTRUCTION OF 11KV ELEVATED ESP AREA SUBSTATIONS 1,2&3 IN

SEK AREA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2037664-RFP  مناقصة رقم
انشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة بجهد KV11 للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 3&2 , 1 في جنوب 

شرق الكويت 
 CONSTRUCTION OF 11KV ELEVATED ESP AREA SUBSTATIONS 1,2&3 IN

SEK AREA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الشركة االهلية للوحات الكهرباء ش م ك م

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن / مساهمة عامة

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة المير للخدمات الفنية ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة امكو للهندسة واالنشاءات  ذ م م

شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا  ش م ك م

شركة بدر المال واخوانه ش ش و

شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2038588-RFP  مناقصة رقم
انشاء خط انابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة شمال الكويت 

NEW STRATEGIC GAS EXPORT PIPELINE FROM NORTH KUWAIT AREA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

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

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

2650000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-11-06100000
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

2038588-RFP -  

  - 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 -  

9 صباحا يوم الثالثاء الموافق 18-09-2018 وذلك في  قاعة مارات لالجتماعات رقم (101167) التابعةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
لفرق العقود و الكائنة بمبنى العقود الجديد 1B باالحمدي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2038588-RFP  مناقصة رقم
انشاء خط انابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة شمال الكويت 

NEW STRATEGIC GAS EXPORT PIPELINE FROM NORTH KUWAIT AREA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2038588-RFP  مناقصة رقم
انشاء خط انابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة شمال الكويت 

NEW STRATEGIC GAS EXPORT PIPELINE FROM NORTH KUWAIT AREA
بناء علي طلب  شركة نفط الكويت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

JGC CORPORATION

.hyundai heavy industries co

DAELIM IUDUSTRIAL CO.LTD. south korea

A ITALY.P.S PSAIPEM

SK ENGINEERING&CONSTRUCTION CO.LTD.south KOREA

LARSEN&TOUBRO LIMITED,INDIA

daewoo engineering& construction co ltd korea

samsung engineering co.ltd

NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY UAE

A.S TECNICAS REUNIDAS

KELLOGG BROWN & ROOT LLC UNITED STATES OF AMERICA

snc lavalin inc canada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الشركات األجنبية مسلسل
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م / 2018/2017/8
توفير أجهزة تدريبية لكلية الدراسات التكنولوجية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

بناء علي طلب  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-08-052018-11-06750
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

االثنين 10 ص يوم االثنين  الموافق 20-08-2018 وذلك في  ادارة التوريدات بالهيئة مبنى رقم (4) الدوراجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
االرضي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م / 2018/2017/8
توفير أجهزة تدريبية لكلية الدراسات التكنولوجية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

بناء علي طلب  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م / 2018/2017/8
توفير أجهزة تدريبية لكلية الدراسات التكنولوجية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

بناء علي طلب  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م / 2018/2017/8
توفير أجهزة تدريبية لكلية الدراسات التكنولوجية للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

بناء علي طلب  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2019/2018/13
تجديد رخص برامج SPSS لمدة سنتين - جامعة الكويت

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

2000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-09-0915090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 22-08-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - هذه المناقصه مقتصره على الشركات و المؤسسات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

مناقصة رقم  2019/2018/17
اعادة تاهيل وتطوير وصيانة حمام السباحة (KH-22) بالخالدية - ادارة االنشاءات والصيانة - جامعة الكويت

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

15000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-11-06100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

 - هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى التصنيفات اآلتية

   ***  األعمال المدنية واالنشائية  (  الفئة الرابعة )

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

 يوم االحد    الموافق 19-08-2018 وذلك في  ادارة االنشاءات و الصيانه بالشويخ الساعه 10 صباحااجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)



 Page28 of 53

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2019/2018/17
اعادة تاهيل وتطوير وصيانة حمام السباحة (KH-22) بالخالدية - ادارة االنشاءات والصيانة - جامعة الكويت

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

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

مناقصة رقم  2019/2018/18
اعمال تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الهندسية بقطاع الشويخ - الدارة االنشاءات والصيانة- جامعة الكويت

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

62000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-09-09100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

2019/2018/18 -  

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 13-08-2018 وذلك في  بادارة االنشاءات والصيانة بالشويخاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018/2017/24
أعمال الصيانة الجذرية بقطاع (كيفان - العديلية - الجابرية -حولي ) ادارة االنشاءات والصيانه - جامعه كويت

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

45000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-11-06100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

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

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

  - هذه المناقصة على الشركات المتخصصة في هذا المجال

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

10 ص يوم االحد    الموافق 19-08-2018 وذلك في  وذلك في ادارة االنشاءات والصيانة بالشويخاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  28 / 2018 / 2019
صيانة أجهزة علمية لمدة عام - إدارة األبحاث العلمية مشروع رقم ( 4797/17/01GE ) كلية الهندسة والبترول

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

2000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-11-067590
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 20-09-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

مناقصة رقم  2019/2018/29
تجديد االشتراك بقاعدة المعلومات LWW TOTAL ACCESS WITH -NEUROLOGY-إلدارة مكتبة مركز 

العلوم -جامعة الكويت
بناء علي طلب  جامعة الكويت

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

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

2000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-09-187590
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 27-08-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

مناقصة رقم  2019/2018/30
-WILLEY BLACK WELL MEDICAL COLLECTION ) تجديد االشتراك بقاعدة المعلومات لمدة عام

الدارة مكتبة مركز العلوم الطبية -جامعة الكويت
بناء علي طلب  جامعة الكويت

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

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

6000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-09-1630090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 26-08-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

مناقصة رقم  م و ث ف أ /2018/2017/6
توفير اخضائيين وفنيين في مجال نظم وتقنية المعلومات
بناء علي طلب  المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

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

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

6000 دك صالحة لمدة 2018-08-052018-11-063000
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 20-09-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ.ف 2018/2017/5
أعمال الترميم واإلنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد محافظة الفروانية

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 14-08-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-07-29

2018-07-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ.ف 2018/2017/11
هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة مسجد /حمود الرومي بمنطقة السالمية -قطعة 

(123)

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 12-08-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-07-29

2018-07-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ص/ص/209
أعمال تطوير وتشغيل وصيانة مركز التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها

 - وزارة األشغال العامة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 04-09-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-08-05

2018-07-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ.ف 2018/2017/3
أعمال الترميم و االنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد محافظة الجهراء 

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 04-09-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-09-04

2018-07-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ش ج 2018/2017/14
توريد و تركيب و تشغيل األنظمة اآللية لمنظومة البوابة اإللكترونية لوزارة 

الشئون االجتماعية

 - وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 16-09-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-09-16

2018-07-30

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page40 of 53

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ب ك/أأ/ 2018/2017/15
أعمال ترميم وصيانة وأعمال إنشائية صغيرة في المنشات والمرافق العائدة لبلدية 

الكويت بمحافظة العاصمة

 - بلدية الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 16-09-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-08-14

2018-07-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ.ف 2018/2017/4
اعمال الترميم واالنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد محافظة حولي

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 04-09-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-09-04

2018-07-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2017/2016/66
تصميم وتوريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة وحدة غاز ثاني اكسيد الكلورين 

بموقع خزانات المياه العذبة بالزور الشمالي

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 04-09-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-09-04

2018-07-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2016/7261
توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 28-08-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-08-05

2018-08-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ.ف/2018/2017/2
اعمال الترميم واالنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد محافظة العاصمة

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 02-09-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-09-02

2018-07-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2017/2016/66
تصميم وتوريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة وحدة غاز ثاني اكسيد الكلورين 

بموقع خزانات المياه العذبة بالزور الشمالي

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

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

2018-07-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 1842817
اعمال غسيل وكي المالبس بمعسكر لواء التحرير السادس

 -  وزارة الدفاع  - 

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

2018-07-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم أ.ف 2018/2017/11
هدم وإعادة إنشاء وإنجاز وصيانة مسجد /حمود الرومي بمنطقة السالمية -قطعة 

(123)

 -  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

2018-07-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم أ.ف 2018/2017/3
أعمال الترميم و االنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد محافظة الجهراء 

 -  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

2018-07-31

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم أ.ف 2018/2017/4
اعمال الترميم واالنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد محافظة حولي

 -  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

2018-07-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم أ.ف 2018/2017/5
أعمال الترميم واإلنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد محافظة الفروانية

 -  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

2018-07-31

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم أ.ف/2018/2017/2
اعمال الترميم واالنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد محافظة العاصمة

 -  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

2018-07-29

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

إعــــــــالن

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

 -  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية  - 

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

2018-07-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2017/2016/66
تصميم وتوريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة وحدة غاز ثاني اكسيد الكلورين 

بموقع خزانات المياه العذبة بالزور الشمالي

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

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

2018-07-29

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة


