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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2015/2014/100
توريد وتمديد كيبالت جهد 132 ك.ف معزولة بمادة XLPE وكيبالت اإلتصاالت مع ملحقاتها في مناطق متفرقة في دولة الكويت

(المرحلة التاسعة )
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء و الماء

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 صباحا يوم الثالثاء الموافق 24-08-2021 وذلك في  مبنى الوزارة الرئيسي جنوب السرة الدائري اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
السادس مكتب الوكيل المساعد لشبكات النقل

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

  - و ك م /2015/2014/100

  - 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 الصالحة لمده سنة مع تقديم العطاء.

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

  الطرح : 2021-08-15

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-09-14

  السعر :  3500

 الكفالة :  220000 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 /2015/2014/100
توريد وتمديد كيبالت جهد 132 ك.ف معزولة بمادة XLPE وكيبالت اإلتصاالت مع ملحقاتها في مناطق متفرقة في دولة الكويت

(المرحلة التاسعة )
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء و الماء

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

ص/م س/2020/2019/45
تعيين مكتب استشاري محلي للقيام باعمال التصميم والترخيص واعداد مخططات ومستندات ووثائق مشروع المديتة الطبية 

بمدينة صباح االحمد السكنية واالشراف على تنفيذها
بناء علي طلب  وزارة الصحة

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

الساعة 10 صباحا يوم االحد    الموافق 29-08-2021 وذلك في   مبنى وزارة الصحة-السرداب-المسرحاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

  - ممارسة محدودة وفقا ألحكام المادة رقم (18) 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.

  - 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 صالحه 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 "

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 : 2021-08-15

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-09-19

  السعر :  3500

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

ص/م س/2020/2019/45
تعيين مكتب استشاري محلي للقيام باعمال التصميم والترخيص واعداد مخططات ومستندات ووثائق مشروع المديتة الطبية 

بمدينة صباح االحمد السكنية واالشراف على تنفيذها
بناء علي طلب  وزارة الصحة

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

_ مرفق الشركات المحدودة 

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 -  
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح الممارسة

ص/م س/2020/2019/45
تعيين مكتب استشاري محلي للقيام باعمال التصميم والترخيص واعداد مخططات ومستندات ووثائق مشروع المديتة الطبية 

بمدينة صباح االحمد السكنية واالشراف على تنفيذها
بناء علي طلب  وزارة الصحة

ويمكن الحصول على وثائق الممارسة من الجهاز المركزى للمناقصات العامة.

كيو انترناشيونال كونسلتنتس

دار مستشارو الخليج لإلستشارات الهندسية

دار اس اس اتش انترناشيونال لالستشارات الهندسية

دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية

إسم  المقاول 
 

 

 

 

وكيال عن 
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020/2019/10
اعمال ترميم وصيانه اعمال انشيئة صغيره بالمرافق والمنشات العائده لبلديه 

الكويت بمحافظه االحمدي

 - بلدية الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-09-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-08-24

2021-08-11

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

إعــــــــالن

2050454 -RFP   بشأن المناقصة رقم
تقديم خدمات المراقبة الداخلية لتآكل المعادن 

INTERNAL CORROSION MONITORING SERVICES

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 21-09-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-08-24

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م م ك 2021/2020-11
االشراف على تنفيذ وانجاز اعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانه المجمع االداري 

بميناء الشعيبه التابع لمؤسسه الموانئ الكويتيه

 - مؤسسة الموانئ الكويتية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 26-09-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-08-24

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع/2020/2019/10
تنفيذ اعمال المراسلة لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 19-09-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-08-17

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2019/2018/28
صيانة مبدالت الجهد للمحوالت في محطات التحويل الرئيسية

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 19-09-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-08-17

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2019/2018/70
تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم عدد (6) محطات تحويل رئيسية 132/11

 ,D المطار ,J حولي ,H السالمية ,E المطار ,E الراس ,F ك.ف (الجابرية
( D الشويخ ,C صباح األحمد البحرية

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 14-09-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-08-17

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع ت ا/ق/3/2020
تقديم خدمات األمن والحراسة لجميع مواقع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 - المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 14-09-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-08-15

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021-2020/1
أدارة وتشغيل وصيانة مبانى ومرافق وأنظمة المقر الدائم لديوان المحاسبة 

 - ديوان المحاسبة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-09-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-08-15

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع/2017-2016/63
تنفيذ أعمال الصيانه واالصالح واالستبدال للثيل الصناعي لمالعب مدارس تابعه 
لوزاره التربيه ( منطقه العاصمه التعليميه_ديوان عام الوزاره_منطقه الفروانيه 

التعليميه _منطقه الجهرتء التعليميه)

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 14-09-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-08-15

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع/2018/2017/11(ع)
تنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام الوزارة و بعض المواقع التابعة لها

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 14-09-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-08-15

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ص / م خ ع / 2021/2020/24
تشغيل وصيانة البداالت الرئيسية (IP) ونظام االتصاالت الموحد بمنطقة الصباح 

الطبية التخصصية وتشغيل مركز خدمة العمالء

 - وزارة الصحة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 14-09-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-08-15

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   وع/2020/2019-12
تجديد وشراء تراخيص برامج واجهزه مراقبه الشبكه لوزاره العدل

 - وزارة العدل - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-09-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-08-15

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2021-2020/4
اعمال توريد وتركيب (6) ضواغط هواء االجهزه في محطه الزور الجنوبيه لتوليد 

القوى الكهربائيه وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-09-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-08-15

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2020-2019/70
تنشيط خاليا وحدات انتاج هيبوكلورايت الصوديوم في محطه الدوحه الغربيه لتوليد

القوى الكهربائيه وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 05-09-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-08-15

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2020/2019/36
أعمال صيانة عدد (632) مكثف المجموعة لتحسين معامل القجرة في (244) 

محطة تحويل ثانوية

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 14-09-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-08-15

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2021/2020/17
إستبدال مجموعة البطاريات و أجهزة الشحن و المحوالت في محطة الصبية لتوليد 

القوى الكهربائية و تقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 05-09-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-08-15

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 1312920
خدمات نظافة مفارز الحرس األميري ومعهد التدريب التخصصي

 -  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

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 1672918
خدمات غسيل وكي المالبس بقاعدة أحمد الجابر الجوية

 -  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

2021-08-10

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 /2020/2019/15
أعمال تشغيل وصيانة وإصالح حوض سباحة لديوان عام الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب - بالشويخ والعديلية

 -  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

2021-08-10

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ز/ م م /2020/2019/21
توريد بطاقات وقود

 -  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

2021-08-10

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page26 of 26

دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم م م ك 2021/2020-11
االشراف على تنفيذ وانجاز اعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانه المجمع االداري بميناء الشعيبه التابع لمؤسسه الموانئ الكويتيه

 -  مؤسسة الموانئ الكويتية  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-08-11

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه الساده المناقصين الى ان طريقة تقديم عطاءات المناقصة اعاله بنظام المظروفين ( الفني و 
المالي )

 وليس كما جاء باالعالن السابق المنشور بالجريدة الرسمية كويت اليوم بتاريخ 2021/5/23

لذا اقتضى التنوية ...


