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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  ا م م /2018/2017/1/1
توفير خدمة االشتراك باالنترنت وخطوط نقل المعلومات

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-02-182018-03-2515090

  - 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 .

  - عامة ومقتصرة على 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
لشئون المناقصات

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 05-03-2018 وذلك في  جنوب السرة منطقة الوزارات ادارة نظم جلسة استفسارات
المعلومات الدور االول وزارة االشغال
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  ا م م /2016/2015/9/1
نقل اجهزة ومعدات وآليات والمواد والكيماويات ومحتويات المكاتب للمركز الحكومي للفحوصات وضبط 

الجودة واالبحاث
بناء علي طلب  وزارة األشغال العامة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-02-182018-03-207590

  - 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 .

  - - مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال

  - قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

10 ص يوم االربعاء الموافق 28-02-2018 وذلك في  وزارة األشغال العامةجلسة استفسارات

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

مناقصة رقم  ا م م /2016/2015/9/1
نقل اجهزة ومعدات وآليات والمواد والكيماويات ومحتويات المكاتب للمركز الحكومي للفحوصات وضبط 

الجودة واالبحاث
بناء علي طلب  وزارة األشغال العامة

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  ا م م /2016/2015/9/1
نقل اجهزة ومعدات وآليات والمواد والكيماويات ومحتويات المكاتب للمركز الحكومي للفحوصات وضبط 

الجودة واالبحاث
بناء علي طلب  وزارة األشغال العامة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

البند األول

البند الثاني

وصف البند
6000

2000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
1

2
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  م ع /2018/2017/1
تنفيذ أعمال المناولة والتنظيف بمجمع مخازن وزارة التربية

 لحاجة/ إدارة الخدمات العامة
بناء علي طلب  وزارة التربية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

6000 دك صالحة لمدة 2018-02-182018-05-2030090

  - 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 .

  - م ع /2018/2017/1

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

10 يوم االربعاء الموافق 07-03-2018 وذلك في  مقر ادارة التوريدات والمخازنجلسة استفسارات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  9 - 2016 / 2017
تجديد تراخيص الدعم الفني والصيانة لمنتجات أوراكل

بناء علي طلب  ديوان الخدمة المدنية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

6000 دك صالحة لمدة 2018-02-182018-05-2030090

  - 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 .

  - المناقصة عامة مقتصرة على الجهاز المركزي لتكنلوجيا 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
لشئون المناقصات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2038693-RFQ  مناقصة رقم
توريد حامالت بطانات الحفر مع الخدمات المرتبطة بها لالبار العميقة 

 LONG TREM SUPPLY AGREMENT FOR LINER HANGER AND ASSOCIATED
SERVICES FOR DEEP WELLS

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-02-182018-05-2050090

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات

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

2038693-RFQ  مناقصة رقم
توريد حامالت بطانات الحفر مع الخدمات المرتبطة بها لالبار العميقة 

 LONG TREM SUPPLY AGREMENT FOR LINER HANGER AND ASSOCIATED
SERVICES FOR DEEP WELLS

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

البند االول

البند الثاني

البند الثالث

البند الرابع

البند الخامس

البند السادس

البند السابع

البند الثامن

البند التاسع

البند العاشر

البند الحادي عشر

وصف البند
100000

100000

7500

100000

45000

7500

100000

23000

6000

6000

6000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



 Page9 of 20

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع/ش أ م /2018/2017/50
توريد عماله فنية لمطبعة الهيئة 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

2000 دك صالحة لمدة 2018-02-182018-05-2015090

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
لشئون المناقصات
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ص/2021-2018/7
بشأن استئجار سيارات خدمية للهيئة العامة للصناعة

 - الهيئة العامة للصناعة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 11-03-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-03-04

2018-02-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م.ع / 2017/2016/61
صيانة وتشغيل ومتابعة أجهزة الشبكة الرئيسية لديوان عام الوزارة والمناطق 

التعليمية واإلدارات التابعة لها

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 11-03-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-03-04

2018-02-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أج/ش/م/2018/2017/1
استئجار مركبات ( صالون - وانيت - باص - جيب - سوبربان - هاف لوري )

لحساب اإلدراة العامة للجمارك

 - اإلدارة العامة للجمارك - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 11-03-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-03-04

2018-02-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2018/2017/1
أعمال الحراسة األمنية للمرافق التابعة لإلدارة العامة لإلطفاء لمدة 3 سنوات

 - اإلدارة العامة لإلطفاء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 11-03-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-03-04

2018-02-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2017/2016/73
اعمال التحديث والتشغيل والصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء في محطات 
التحويل الكهربايئة الرئيسية في محافظات ( االحمدي - حولي- مبارك الكبير )

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 11-03-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-03-04

2018-02-07

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

إعــــــــالن

0240/CA/CPD   بشأن المناقصة رقم
تعزيز سالمة وتكاملية أداء الرصيف الشمالي االنشائية لتسهيل تصدير النفط 

ومشتقاته حتى نهاية عام 2030 في صفاة ميناء األحمدي.

 - شركة البترول الوطنية الكويتية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 11-03-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-03-04

2018-02-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2018/2017/2
استئجار مركبات متنوعة مع سائق و مع وقود

 -  بلدية الكويت  - 

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

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

2018-02-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/11
اعمال الصيانة الكهربائية الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب (الممنطقة االولى)

 -  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  - 

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

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

2018-02-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/16
 Virtualization Infrastructure) مشروع البيئة األفتراضية

Environment) للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 -  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  - 

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

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

2018-02-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ص /م  خ ع /2018/2017/21
توفير اخصائي نظم معلومات

 -  وزارة الصحة  - 

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

2018-02-13

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

إعــــــــالن

2034573-RFP بشأن المناقصة رقم
-GS-21&GC-19,GC تركيب خطوط حاويات نزع الملوحة جديدة في

9GC,10
 INSTALLATION OF NEW DESALTER TRAIN AT

21-GC-9,GC-10,GC-19,&GS

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2018-02-13

األمين العام
للجهاز المركزى للمناقصات العامة


