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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م / 2017/2016/34
أعمال اإلصالح والصيانة للرافعات السقفية في كل من محطات ضخ المياه الرئيسية ومحطات الكلورين 

المختلفة
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء و الماء

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-04-012018-05-0615090

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

10 صباحا يوم االحد    الموافق 15-04-2018 وذلك في  مبنى وزارة الكهرباء والماء بجنوب السره جلسة استفسارات
الدور الثالث غرفة االجتماعات مكتب وكيل الوزارة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م / 2016/7262
توريد قطع الغيار المطلوبة لصمامات االمان الرئيسية للغاليات في محطة الزور الجنوبية لتوليد 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

15000 دك صالحة لمدة 2018-04-012018-05-01100090

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - - مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

10 ص يوم االحد    الموافق 08-04-2018 وذلك في  بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية جلسة استفسارات
وتقطير المياه
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م /2018/2017/10
أعمال صيانة عدد (101) آلة تصوير مستندات ماركة (توشيبا)باإلدارات المختلفة لوزارة الكهرباء والماء

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-04-012018-05-0615090

  - 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 المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 16-04-2018 وذلك في  مبنى ادارة التخطيط والمتابعة وللمشاغل جلسة استفسارات
الرئيسية صبحان
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ع /2018/2017/4
توفير خدمات أمن وحماية وإدارة شبكة المعلومات بوزارة العدل

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-04-012018-07-0115090

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

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

     المطلوب تقديمها مع العطاء.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

العاشرة يوم االحد    الموافق 22-04-2018 وذلك في  بمقر وزارة العدل بمبنى مجمع الوزارات بلوك 14 جلسة استفسارات
الدور الثالث بادارة الشئون المالية
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

HO/GS/0395  مناقصة رقم
العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي بيت الوطنية

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-04-012018-05-1550090

  - 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 .

  - المناقصه محدوده على كشف مرفق

  - قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 16-04-2018 وذلك في  غرفة اإلجتماعات رقم (A2-068) الواقع في جلسة استفسارات
الطابق الثاني للمكتب الرئيسي للشركة في منطقة األحمدي

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

HO/GS/0395  مناقصة رقم
العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي بيت الوطنية

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

HO/GS/0395  مناقصة رقم
العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي بيت الوطنية

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

شركة تنظيفكو ذ م م

الشركة الوطنية للتنظيف ش م ك م

شركة أبناء عبد الحميد سالم التجارية ذ م م

شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة زاتكو الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت ش ت

شركة ايكوفيرت للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة المشاريع العامة لمقاوالت تنظيف المباني والطرق ذ م م

شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة دانا وبيركلي التجارية  ذ م م

شركة وائل النصف وشركاه التجارية ذ م م

شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن ذ م م

شركة المال لخدمات الصيانة والتنظيف ش ش و

شركة الجهراء لمعدات التنظيف ش م ك م

الشركة التجارية العامة ذ م م

شركة ادنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق   ذ م م

شركة كويت برتشارد للصيانة والتنظيف ذ م م

شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية  ذ م م

شركة المجموعة االمنية الفنية للخدمات ذ م م

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

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيال عن 

AL-WASITA EMIRATES FOR SERVICES & CATERING 1

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

HO/GS/0395  مناقصة رقم
العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي بيت الوطنية

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

HO/GS/0395  مناقصة رقم
العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي بيت الوطنية

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

المجموعة االولى

المجموعة الثانية

وصف البند
62000

100000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
1

2
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  و ك م / 2018/2017/43
أعمال تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط 11 ك.ف لتوسعة شبكة التوزيع الكهربائية في شمال دولة 

الكويت
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 (16) 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



 Page11 of 34

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

المناقصة رقم  و ك م / 2018/2017/43
أعمال تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط 11 ك.ف لتوسعة شبكة التوزيع الكهربائية في شمال دولة 

الكويت
بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

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

شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة المير للخدمات الفنية ذ م م

شركة بدر المال واخوانه ش ش و

شركة الخرافي ناشيونال ش م ك م

شركة األمراء للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة كويت تكنولوجي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الخنيني  للتجارة العامه  والمقاوالت ذ م م

شركة عسالء للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه   ش. ت

شركة يوسف احمد الغانم واوالده ذ م م

شركة ابناء عبدالرحمن البشر للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة المهلب للمقاوالت والتجارة ذ م م

شركة الدروازة للخدمات اللوجستية ذ م م

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وكيال عن 
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ب/2018/2017/2
توفير خدمات االمن والحراسة والمراسلين للهيئة العامة للبيئة

 - الهيئة العامة البيئة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-04-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-04-15

2018-03-21

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ر 2018-2017-1
تنفيذ أعمال أبراج إنارة للملعب الرئيسي بنادي الفحيحيل الرياضي

 - الهيئة العامة للرياضة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-04-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-04-15

2018-03-21

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ب/2018/2017/3
توفير خدمات التنظيف والضيافة الهيئة العامة للبيئة

 - الهيئة العامة البيئة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-04-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-04-15

2018-03-21

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   1322817
خدمات النظافة بلواء التحرير االلي السادس

 - وزارة الدفاع - 

 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 2018-04-15

2018-03-21

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2017/18
تقديم خدمات اعمال النظافة في مباني الصندوق الكويتي للتنمية

 - الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-04-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-04-15

2018-03-21

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و أ /2018/2017/268
تجهيز خدمات التنظيف و التقل الداخلي و التخلص من النفايات بمبنى مجمع 

االعالم و المحطات الخارجية التابعة لها

 - وزارة األعالم - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-04-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-04-15

2018-03-21

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 /2018/2017/21
توفير اخصائي نظم معلومات

 - 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 2018-04-15

2018-03-21

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2017/2016/20
توريد وتركيب لوحات تغذية كهربائية للحاويات المبردة بميناء الشعيبة التابع 

لمؤسسة الموانئ الكويتية

 - مؤسسة الموانئ الكويتية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 24-04-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-04-15

2018-03-21

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع 2019/2018/1
استئجار عدد (70) سيارة جيب 4 سلندر مع وقود بدون سائقين

 - وزارة التربية - 

 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 2018-04-15

2018-03-21

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م و ث ف أ 2018/2017/3
اعمال النظافة للمقر الرئيسي للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و االداب و 

االدارات التابعة له

 - المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 24-04-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-04-15

2018-03-21

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع /2017/2016/58
صيانة اجهزة الفصل المتكامل وملحقاتها بمدارس وزارة التربيه والمواقع التابعة 

لها

 - وزارة التربية - 

 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 2018-04-15

2018-03-21

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

إعــــــــالن

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

 - بلدية الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 22-04-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-04-15

2018-03-21

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و أ /2018/2017/268
تجهيز خدمات التنظيف و التقل الداخلي و التخلص من النفايات بمبنى مجمع 

االعالم و المحطات الخارجية التابعة لها

 -  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 

2018-03-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/13
القيام باعمال الحراسة االمنية بمقر الهيئة وبعض مرافقها

 -  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية  - 

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 

2018-03-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع ب/2018/2017/2
توفير خدمات االمن والحراسة والمراسلين 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 

2018-03-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ع ب/2018/2017/3
توفير خدمات التنظيف والضيافة الهيئة 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 

2018-03-25

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

2018-03-25

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

إعــــــــالن

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

 لحاجة/ إدارة الخدمات العامة

 -  وزارة التربية  - 

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

2018-03-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم م ع 2019/2018/1
استئجار عدد (70) سيارة جيب 4 سلندر مع وقود بدون سائقين

 -  وزارة التربية  - 

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

2018-03-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم م ع /2017/2016/58
صيانة اجهزة الفصل المتكامل وملحقاتها بمدارس وزارة التربيه والمواقع التابعة 

لها

 -  وزارة التربية  - 

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

2018-03-25

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 5 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-03-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم هـ ز/ م م / 2018/2017/12
تشغيل وصيانة شبكة ري بالتنقيط العبدلي الزراعية

 (احد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)

 -  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا علي وثائق المناقصة  المذكورة 
أعاله أن يبادروا إلي أستالم ( ملحق رقم 2 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-03-25

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2018/2017/95
أعمال انشائية صغيرة للطرق والساحات والخدمات العامة وصيانتها لجميع

 مواقع الجامعة - جامعة الكويت

 -  جامعة الكويت  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الساده المناقصين الذين حصلوا علي وثائق المناقصة  المذكورة 
أعاله أن يبادروا إلي أستالم ( ملحق رقم 2 ) من مقر الجهاز - مصطحبين معهم إيصال شراء المناقصة .

2018-03-26

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة


