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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

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

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

10 يوم الثالثاء الموافق 27-07-2021 وذلك في  مبنى رقم 6-إدارة صيانة محطات التحويل الرئيسية-اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
صبحان

  - 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 /2019/2018/28

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

  - 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 : 2021-07-11

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-08-17

  السعر :  250

 الكفالة :  صالحة لمدة 90

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

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

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

_مرفق جدول التأمين األولي لكل بند على حدة

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

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

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

2 MAIN ITEM صيانة مبدالت الجهد للمحوالت في محطات النحويل الرئيسية

3 MAIN ITEM صيانة مبدالت الجهد للمحوالت في محطات النحويل الرئيسية

4 MAIN ITEM صيانة مبدالت الجهد للمحوالت في محطات النحويل الرئيسية

5 MAIN ITEM صيانة مبدالت الجهد للمحوالت في محطات النحويل الرئيسية

1 MAIN ITEM صيانة مبدالت الجهد للمحوالت في محطات التحويل الرئيسية

وصف البند
6000

6000

3500

23000

6000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
2

3

4

5

1
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2021/2020/81
أعمال التجريف في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوي الكهربائية و تقطير المياة

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 01-08-2021 وذلك في  محطة الزوراجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-07-11

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-10-10

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  و ك م /2021/2020/81
أعمال التجريف في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوي الكهربائية و تقطير المياة

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 المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م/2018/2017/17
D والفحيحيل  H تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لمحطات تحويل حولي

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

10 ص يوم االثنين  الموافق 26-07-2021 وذلك في   مركز التحكم الوطني بمنطقه السالماجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

  - و ك م/2018/2017/17

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

  - 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 : 2021-07-11

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-08-10

  السعر :  150

 الكفالة :  صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  و ك م/2018/2017/17
D والفحيحيل  H تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لمحطات تحويل حولي

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

_مرفق جدول التأمين األولي لكل بند على حدة

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  و ك م/2018/2017/17
D والفحيحيل  H تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لمحطات تحويل حولي

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

البند االول

البند الثاني

وصف البند
6000

3500

مسلسل  قيمة التأمين األولي 



 Page9 of 67

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  ص / م خ ع / 2021/2020/24
تشغيل وصيانة البداالت الرئيسية (IP) ونظام االتصاالت الموحد بمنطقة الصباح الطبية التخصصية وتشغيل مركز خدمة العمالء

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 01-08-2021 وذلك في  وزارة الصحةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

  - ص / م خ ع / 2021/2020/24

  - 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 : 2021-07-11

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-08-15

  السعر :  1000

 الكفالة :  62000 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  ص / م خ ع / 2021/2020/24
تشغيل وصيانة البداالت الرئيسية (IP) ونظام االتصاالت الموحد بمنطقة الصباح الطبية التخصصية وتشغيل مركز خدمة العمالء

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  ه م م / 2021/2020/2
خدمات األمن و الحراسة للمقر الرئيسي بالهيئة و مكاتبها الخارجية

بناء علي طلب  الهيئة العامة للمعلومات المدنية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 11-08-2021 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

  الطرح : 2021-07-11

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-09-12

  السعر :  1000

 الكفالة :  7500 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  ه م م / 2021/2020/2
خدمات األمن و الحراسة للمقر الرئيسي بالهيئة و مكاتبها الخارجية

بناء علي طلب  الهيئة العامة للمعلومات المدنية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  هــ ز/ م م / 2019/2018/29
شراء وتوريد أغذية متنوعة لحديقة الحيوان بالعمرية

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

10 صباحا يوم الثالثاء الموافق 27-07-2021 وذلك في  مبنى الهيئة الرئيسي - الرابيةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

  - هــ ز/ م م / 2019/2018/29

  - 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 : 2021-07-11

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-10-10

  السعر :  1000

 الكفالة :  7500 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  هــ ز/ م م / 2019/2018/29
شراء وتوريد أغذية متنوعة لحديقة الحيوان بالعمرية

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021/2020-1
استئجار سيارات مع و بدون سائق لوزارة التجارة و الصناعة

 - وزارة التجارة والصناعة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 01-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2022-2021/02
توفير باصات نقل جماعي _اداره الخدمات العامه_جامعه الكويت

 - جامعة الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 01-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ق ع 2021/2020/1
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة رخص المنظومة األمنية للهيئة العامة للقوى 

العاملة

 - الهيئة العامة للقوى العاملة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 01-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-11

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020/2019/13
صيانة وإصالح الزوارق الصغيرة والمعدات البحرية التابعة لإلدارة العامة لإلطفاء

 - قوة اإلطفاء العام - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 10-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   دأ/هـ/358
أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى محطة الكهرباء بقصر بيان

 - الديوان األميري - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 01-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020/2019/7
صيانة االعمال انذار ومكافحة الحريق واالعمال الميكانيكية المتفرقة لكافة منشآت 

الهيئة العامو لشئون ذوي االعاقة

 - الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة - 

 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 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   وأ/2018/2017/260(ع)
مشروع تطوير وتحديث استديو االخبار االذاعي

 - وزارة األعالم - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ ف 2021/2020/2
إستئجار عدد 295 سيارة بدون سائق وبدون وقود لخدمة وزارة األوقاف والشئون

اإلسالمية

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 03-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ . ف 2020/2019/8
اعمال صيانة الزراعة وشبكات الري للمساجد - المنطقة االولى

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 03-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع /2020/2019/12
تنفيذ أعمال المراسلة في مدارس ومباني منطقة حولي التعليمية

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 01-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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 - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 01-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   وع /2020/2019/14
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة ودعم الطاقة (UPS) لوزارة العدل

 - وزارة العدل - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 29-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2018/23
إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة الحزمة رقم ( 3) لمواقف وممرات الطائرات 
والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (المبنى || )

 - وزارة األشغال العامة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2014/2013/109(ع)
توريد وتركيب محركات كهربائية في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 29-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2021-2020/52
توريد وتركيب وصيانه انظمه االنذار ومكافحه الحريق بمحطه الشويخ 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 22-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2020/2019/84
أعمال تحسين كفاءة خطوط الضغط العالي جهد 33 ك.ف

 - 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 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م 2020/2019/6
صيانة أجهزة التخزين الشبكية والخوادم الرئيسية وشبكات الربط المحلية بمركز 

التحكم الفرعي (data center) ومبنى الوزارة الرئيسي

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م 2019/2018/17
تزويد وتمديد كبيالت ألياف ضوئية بين محطات التحويل الرئيسية القائمة

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 29-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021-2020/2
اعمال تشغيل وصيانه واصالح الخدمات الهندسيه للمبنى الرئيسي والمبنى 

االحتياطي لبنك الكويت المركزي

 - بنك الكويت المركزي - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

0422/CISD   بشأن المناقصة رقم
مركز المساندة لتكنولوجيا المعلومات وخدمات التاجير والدعم الفني الجهزة 

الحاسوب الشخصي والمحمول واالجهزة الطرفية وملحقاتها لكافة مواقع شركة 
البترول الوطنية الكويتية

 - شركة البترول الوطنية الكويتية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

2061161-RFP   بشأن المناقصة رقم
تقديم خدمات الفحص التخصصيه 

SPECIALIZED INSPECTION SERVICES

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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 24-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-25

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ق ع 2021/2020-2
اعمال اصالح وتشغيل وصيانه معدات التبريد والتكييف والتدفئه والتهويه بمباني 

الهيئه العامه للقوى العامله

 - الهيئة العامة للقوى العاملة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 10-08-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-07-13

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ص/م خ ع/2021/2020/14
SAPPHIRE تحديث وتطوير ودعم فني للنظام اآللي

 - وزارة الصحة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 10-08-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-07-13

2021-07-07

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 17-08-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-07-13

2021-07-07

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 - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 15-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-11

2021-07-07

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  االحد الموافق 15-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-11

2021-07-07

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  االحد الموافق 15-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-11

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2021-2020/44
اعمال استبدال قواطع 132 ك.ف وملحقاتها في محطه الشويخ 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 15-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-11

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2020/2019/10
توريد وتركيب أجهزة الوقاية الرئيسية في محطات التحويل الرئيسية المختلفة 

(المرحلة الثانية)

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 01-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-11

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م 2020/2019/71
استبدال محوالت الوحدات البخارية جهد 17 ك.ف /275ك.ف بمحطة الزور 

الجنوبية لتوليد القوى الكهربائيةوتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 03-08-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-07-13

2021-07-05

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   241778193
إعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية وخدمات إعاشة - لزوم / الكليات والمدارس 

والمعاهد العسكرية

 - وزارة الدفاع - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 03-08-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-07-13

2021-07-05

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020-2019/4
إصالح و صيانة مصاعد ركاب نوعيات مختلفة بجميع مرافق وزارة الداخلية 

لإلدارة العامة لإلنشاءات و الصيانة - بوزارة الداخلية

 - وزارة الداخلية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 03-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-11

2021-07-05

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021/2020/16
تطوير واستبدال الحاسبات الرئيسية ووحدات التخزين لإلدارة العامة لنظم 

المعلومات -بوزارة الداخلية

 - وزارة الداخلية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 03-08-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-07-13

2021-07-05

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع /2020/2019/29
اعمال اصالح وتشغيل وصيانة واستبدال قطع غيار باحواض السباحه التابعة 

لوزارة التربية

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 27-07-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-07-11

2021-07-05

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م خ ع /2021/2020/12
توريد وتركيب نظام الكاميرات مراقبة أمنية بمستشفى مبارك والمباني المحيطة 

بها والمراكز الصحية التابعة لمنطقة حولي الصحية

 - وزارة الصحة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 27-07-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-07-13

2021-06-30

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

إعــــــــالن

4162/CA   بشأن المناقصة رقم
استئجار مركبات النقل و المعدات المتنقلة المتنوعة والموارد األخرى في مصفاة 

ميناء األحمدي والتسويق المحلي (المجموعة ألف) ومصفاة ميناء عبدالله 
(المجموعة باء)

 - شركة البترول الوطنية الكويتية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 27-07-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-07-06

2021-06-30

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2021/2020/56
استبدال نظام التحكم اإللكتروني لمقطرات المرحلة الثانية والثالثة ووحدة إعادة 

كربنه في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 -  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

2021-07-08

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م 2020/2019/71
استبدال محوالت الوحدات البخارية جهد 17 ك.ف /275ك.ف بمحطة الزور 

الجنوبية لتوليد القوى الكهربائيةوتقطير المياه

 -  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

2021-07-06

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2021/2020/16
تطوير واستبدال الحاسبات الرئيسية ووحدات التخزين لإلدارة العامة لنظم 

المعلومات -بوزارة الداخلية

 -  وزارة الداخلية  - 

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

2021-07-06

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 241778193
إعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية وخدمات إعاشة - لزوم / الكليات والمدارس 

والمعاهد العسكرية

 -  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

2021-07-06

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم م ع /2020/2019/12
تنفيذ أعمال المراسلة في مدارس ومباني منطقة حولي التعليمية

 -  وزارة التربية  - 

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

2021-07-05

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم م ع /2020/2019/29
اعمال اصالح وتشغيل وصيانة واستبدال قطع غيار باحواض السباحه التابعة 

لوزارة التربية

 -  وزارة التربية  - 

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

2021-07-05

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هــ ز /م م / 2019/2018/11
تنفيذ وتطوير الزراعات التجميليه والري في المنطقة الخامسة

 -  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

2021-07-05

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2022-2021/02
توفير باصات نقل جماعي _اداره الخدمات العامه_جامعه الكويت

 -  جامعة الكويت  - 

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

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2021/2020/56
استبدال نظام التحكم اإللكتروني لمقطرات المرحلة الثانية والثالثة ووحدة إعادة 

كربنه في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 -  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

2021-07-08

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م 2020/2019/71
استبدال محوالت الوحدات البخارية جهد 17 ك.ف /275ك.ف بمحطة الزور 

الجنوبية لتوليد القوى الكهربائيةوتقطير المياه

 -  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

2021-07-06

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page62 of 67

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ق ع 2021/2020/1
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة رخص المنظومة األمنية للهيئة العامة للقوى 

العاملة

 -  الهيئة العامة للقوى العاملة  - 

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

2021-07-07

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم دأ/هـ/358
أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى محطة الكهرباء بقصر بيان

 -  الديوان األميري  - 

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

2021-07-04

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

إعــــــــالن

4162/CA بشأن المناقصة رقم
استئجار مركبات النقل و المعدات المتنقلة المتنوعة والموارد األخرى في مصفاة 

ميناء األحمدي والتسويق المحلي (المجموعة ألف) ومصفاة ميناء عبدالله 
(المجموعة باء)

 -  شركة البترول الوطنية الكويتية  - 

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

2021-07-04

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 2016/7232
33KV-300mm2-3core xlpE Cable توريد كبيل ثالثي القالب

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-07-05

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي إنتباه السادة المناقصين إلى أنه سوف يتم عقد إجتماع تمهيدي للمناقصه أعاله وذلك في مقر مبنى 
إدارة صيانة الكيبالت األرضية والخطوط الهوائية ، الكائن مقرها : منطقة الشويخ الصناعية - شارع (21) - مقابل البنك الوطني وفرع جمعية الخالدية 

بالشويخ، وذلك يوم االربعاء الموافق 2021/7/14 وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحا
لذا اقتضى التنويه ...
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم و ك م /2020/7302
توريد ومناولة مواد كيماوية

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-07-06

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين إلى انه سوف يتم عقد اجتماع تمهيدي في يوم االربعاء الموافق 
2021/7/14 في تمام الساعة 10 صباحا وذلك بمبنى ادارة االعمال الكيماوية - الشويخ السكنية - قطعة 6 - شارع عبدالرحمن يوسف البدر مقابل 

حديقة الصداقة والسالم
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم و ك م/2020-2019/67
تقديم خدمات هندسيه للتوربينات الغازيه ذات الدوره المشتركيه وثنائيه الغرض والمعدات المساعده لها بكفاءه واستمراريه عاليه 

بمحطه الشعيبه الشماليه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-07-06

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن يسترعي إنتباه السادة المناقصين إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع تمهيدي للمناقصه أعاله وذلك في يوم االربعاء
الموافق 2021/7/14 وذلك في الساعة العاشره صباحا في قاعة األجتماعات الرئيسية بالمبنى الرئيسي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدده.

لذا اقتضى التنويه...


