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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2016/7261
توريد وتسليم مادتي مانع التسرب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-04-082018-05-1325090

  - 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 .

  - هذه المناقصة 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
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 25-04-2018 وذلك في  مبنى الوزارة الرئيسي جنوب السره قاعة جلسة استفسارات
االجتماعات الرئيسية

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

مناقصة رقم  و ك م /2016/7261
توريد وتسليم مادتي مانع التسرب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

بناء علي طلب  وزارة الكهرباء و الماء
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  و ك م /2016/7261
توريد وتسليم مادتي مانع التسرب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

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

البند االول

البند الثاني

وصف البند
62000

15000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
1

2
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  م ع/2016/2015/30
مشروع تصميم و ترخيص و انشاء وصيانة مدرسة بنين بمنطقة صباح الناصر ق(7) و مدرسة متوسطة بنات

بمنطقة صباح الناصر ق (1) التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية- بنظام تسليم المفتاح
بناء علي طلب  وزارة التربية

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

100000 دك صالحة لمدة 2018-04-082018-07-08350090

  - 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 .

 - هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى التصنيفات اآلتية

   ***  األعمال المدنية واالنشائية  (  الفئة الثالثة )

  - 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 -  

10 صباحا يوم االربعاء الموافق 25-04-2018 وذلك في  مقر ادارة التوريدات والمخازنجلسة استفسارات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  م ع/2016/2015/30
مشروع تصميم و ترخيص و انشاء وصيانة مدرسة بنين بمنطقة صباح الناصر ق(7) و مدرسة متوسطة بنات

بمنطقة صباح الناصر ق (1) التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية- بنظام تسليم المفتاح
بناء علي طلب  وزارة التربية

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  2018/2017/14
أعمال ترميم و صيانة و أعمال انشائية صغيرة في المنشآت و المرافق العائدة لبلدية الكويت بمحافظة حولي

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

15000 دك صالحة لمدة 2018-04-082018-07-08100090

  - 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 .

 - هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى التصنيفات اآلتية

   ***  األعمال المدنية واالنشائية  (  الفئة الثالثة - الفئة الرابعة )

  - 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 يوم الثالثاء الموافق 08-05-2018 وذلك في  بلدية الكويت بجوار نادي رأس الخيمهجلسة استفسارات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018/2017/17
أعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية صغيرة في المنشآت والمرافق العائدة لبلدية الكويت بمحافظة الفروانية

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

15000 دك صالحة لمدة 2018-04-082018-07-08100090

  - 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 .

 - هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى التصنيفات اآلتية

   ***  األعمال المدنية واالنشائية  (  الفئة الثالثة - الفئة الرابعة )

  - 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 -  

10 صباحا يوم الثالثاء الموافق 08-05-2018 وذلك في  في بدلية الكويت مبنى ادارة االنشاءات بجوار جلسة استفسارات
راس االرض



 Page8 of 33

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018/2017/17
أعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية صغيرة في المنشآت والمرافق العائدة لبلدية الكويت بمحافظة الفروانية

بناء علي طلب  بلدية 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

2032276-RFQ  مناقصة رقم
 SUPPLY OF تزويد أنابيب نبطين ووصالت قياس 13-8/3 و 18-8/5 إلصالح اآلبار الطباشيرية

 & CASING & COUPLING SIZES 13-3/8 & 18-5/8FOR WORKOVER
CRETACEOUS 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 2018-04-082018-05-1350090

  - 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
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

2032276-RFQ  مناقصة رقم
 SUPPLY OF تزويد أنابيب نبطين ووصالت قياس 13-8/3 و 18-8/5 إلصالح اآلبار الطباشيرية

 & CASING & COUPLING SIZES 13-3/8 & 18-5/8FOR WORKOVER
CRETACEOUS WELLS

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

المجموعة االولى

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

المجموعة الرابعة

المجموعة الخامسة

وصف البند
170000

15000

62000

850000

23000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
1

2

3

4

5
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

1401/CB  مناقصة رقم
صيانة وإصالح الصهاريج في صفاة ميناء عبدالله والتسويق المحلي

بناء علي طلب  شركة البترول الوطنية الكويتية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

100000 دك صالحة لمدة 2018-04-082018-07-08350090

  - 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 .

  - - محدودة على الشركات المذكورة بالكشف المرفق

  - 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

1401/CB  مناقصة رقم
صيانة وإصالح الصهاريج في صفاة ميناء عبدالله والتسويق المحلي

بناء علي طلب  شركة البترول الوطنية الكويتية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

شركة اتحاد المقاولين  ( كويت ) ذ م م

شركة طارق الغانم للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن / مساهمة عامة

شركة المقوع للهندسة والمقاوالت ذ م م

شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة مجموعة اجام المحدودة ذ م م

شركة اس بي سي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

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

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م /2018/2017/12
اعمل الصيانة الكهربائية الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

(المنطقة الثانية)
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

6000 دك صالحة لمدة 2018-04-082018-07-0830090

  - 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 .

 - هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى التصنيفات اآلتية

   ***  أعمال كهربائية  (  الفئة الرابعة )

  - هـ ع / ش أ م /2018/2017/12

  - 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 -  

10 يوم الثالثاء الموافق 08-05-2018 وذلك في  ادارة الشئون الهندسية والصيانة بالشويخجلسة استفسارات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م /2018/2017/12
اعمل الصيانة الكهربائية الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

(المنطقة الثانية)
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
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ز / م م /2018/2017/17
تقديم خدمات و تنفيذ اعمال بواسطة عمالة متخصصة بمنطقة العبدلي الزراعية

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

15000 دك صالحة لمدة 2018-04-082018-07-08100090

  - 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 .

  - هذه المناقصة مقتصرة على الشركات امتخصصة 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 صباحا يوم االربعاء الموافق 02-05-2018 وذلك في  قاعة االجتماعات بمكتب نئب المدير العام جلسة استفسارات
لشئون الثروة النباتية بمبنى الهيئة الرئيسي بالرابية شارع الغزالي
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018/2017/3
استئجار مراسلين مع السيارات لتوزيع بريد االمانة العامة لالوقاف

بناء علي طلب  األمانة العامة لألوقاف
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

2000 دك صالحة لمدة 2018-04-082018-05-087590

  - 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 .

  - هذه المناقصة بين 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

العاشره صباحا يوم االحد    الموافق 22-04-2018 وذلك في  باالمانة العامة لالوقافجلسة استفسارات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  ب ز 2016/8 ع(ع)
القيام بأعمال البريد لبيت الزكاة 

بناء علي طلب  بيت الزكاة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-04-082018-05-0815090

  - 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 .

  - هذه المناقصة على الشركات المتخصصة للقيام باعمال البريد لبيت الزكاة

  - 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 الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  و ك م / 2018/2017/54
اعمال استبدال عوازل الخطوط الهوائية جهد (132,300,400) ك . ف

 في مناطق متفرقة من دولة الكويت - المناطق الجنوبية
بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة المناقصين إلى أنه واستنادا إلى
 نص المادة (16) من القانون رقم (49) لسنة 2016 سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله
على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (3) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام المجلس من قرار االستبعاد 
أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

_ مرفق الشركات المحدودة 

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  و ك م / 2018/2017/54
اعمال استبدال عوازل الخطوط الهوائية جهد (132,300,400) ك . ف

 في مناطق متفرقة من دولة الكويت - المناطق الجنوبية
بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة دايناكو للتجارة العامة ذ م م

شركة باور جريد للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة امكو للهندسة واالنشاءات  ذ م م

إسم  المقاول 
mitsa international ltd . united kingdom

high line division Spain

 

وكيال عن 
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  و ك م /2018/2017/22
اعمال صيانة واصالح كيبالت المحوالت ذات الضغط العالي جهد 11/33/132 ك.ف وكيبالت القيادة 

واالعمال المدنية المتعلقة به
بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة المناقصين إلى أنه واستنادا إلى
 نص المادة (16) من القانون رقم (49) لسنة 2016 سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله
على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (8) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام المجلس من قرار االستبعاد 
أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

_ مرفق الشركات المحدودة 

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  و ك م /2018/2017/22
اعمال صيانة واصالح كيبالت المحوالت ذات الضغط العالي جهد 11/33/132 ك.ف وكيبالت القيادة 

واالعمال المدنية المتعلقة به
بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة ذا كونتراكتور للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه   ش. ت

شركة صالح جمال وشركاه

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م

شركة المقاوالت الكهربائية ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة رانك للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

مؤسسة وارة الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت

إسم  المقاول 
VISCAS CORPORATION

Exsym Corporation Japan / شركة

PRESSMAN CABLE & SYSTEMS LIMITED

NEXANS FRANCE/ FRANCE

 .SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD
JAPAN

 

 TAIHAN ELECTRIC WIRE CO.LTD SOUTH
KOREA

china national cable engineering corporation
peoples republic of china

وكيال عن 



 Page22 of 33



 Page23 of 33

إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  و ك م/2018/2017/6
تزويد و تركيب معدات المراقبة و التحكم لعدد (2) محطات تحويل رئيسية 11/132 ك.ف العارضية استعمال

حكومي و العارضية قطعة (5)
بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعى انتباه السادة المناقصين إلى أنه واستنادا إلى
 نص المادة (16) من القانون رقم (49) لسنة 2016 سوف يتم طرح المناقصة المذكورة أعاله
على الشركات المذكورة بالكشف المرفق وعددها (6) بعد مدة (30) يوم على االقل من تاريخ  

نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية.
ويحق لكل ذى مصلحة لم يرد اسمه فى هذه القائمة التظلم امام المجلس من قرار االستبعاد 
أو عدم ادراجه خالل مدة اسبوع من نشر هذا اإلعالن بالجريدة الرسمية وبعد سداد الرسم

المحدد بالقرار الوزارى رقم (2017/114).

_ مرفق الشركات المحدودة 

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  و ك م/2018/2017/6
تزويد و تركيب معدات المراقبة و التحكم لعدد (2) محطات تحويل رئيسية 11/132 ك.ف العارضية استعمال

حكومي و العارضية قطعة (5)
بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة وركو االقليمية للمقاوالت العامة للمباني ذ م م

سيمنس لاللكترونات والخدمات الكهربائية  ش م ك مقفلة

شركة ايه بي بي للتقنيات الهندسية ش م ك  مقفلة

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م

شركة كهرباء الشرق االوسط  ذ م م

شركة يوسف احمد الغانم واوالده ذ م م

إسم  المقاول 
toshiba corporation japan

siemens aktiengesellschaft germany

Z- LLC F ABB Global Marketing اماراتية

GRID Solutions sas france

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
JAPAN
hitachi

وكيال عن 
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2017/2016/32
انشاء و انجاز و صيانة مبنى موظفي ردم النفايات بمنطقة الجهراء

 - بلدية الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 15-05-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-04-17

2018-04-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ص / م خ ع /2018/2017/20
صيانة و اصالح و توسعة نظام تلقي البالغات و توجيه سيارات االسعاف بادارة 

الطوارئ الطبية

 - وزارة الصحة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 17-04-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-04-01

2018-04-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ا م م /2016/2015/9/1
نقل اجهزة ومعدات وآليات والمواد والكيماويات ومحتويات المكاتب للمركز 

الحكومي للفحوصات وضبط الجودة واالبحاث

 - وزارة األشغال العامة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 24-04-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-04-10

2018-04-03

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ا م م /2016/2015/9/1
نقل اجهزة ومعدات وآليات والمواد والكيماويات ومحتويات المكاتب للمركز 

الحكومي للفحوصات وضبط الجودة واالبحاث

 -  وزارة األشغال العامة  - 

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 

2018-04-04

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم تجربه ادخال كتب1
1 test

 -  وزارة األعالم  - 

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 

2018-04-03

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم تجربه ادخال كتب1
1 test

 -  وزارة األعالم  - 

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 

2018-04-03

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع ب /2018/2017/1
الستئجار سيارات للهيئة العامة للبيئة

 -  الهيئة العامة البيئة  - 

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 

2018-04-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم تجربه ادخال كتب1
1 test

 -  وزارة األعالم  - 

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 .

2018-04-03

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي 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 6 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-04-02

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة


