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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م 2017/2016/63
صيانة وتشغيل مكائن إدارة اإلنتاج لدى المشاغل الرئيسية

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

23000 دك صالحة لمدة 2018-04-222018-05-22100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - 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 29-04-2018 وذلك في  بالمشاغل الرئيسية / ادارة االنتاج بصبحانجلسة استفسارات
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م/2017/2016/36
اعمال الصيانة المدنية في محطات 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 2018-04-222018-05-2250090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - 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 األولى - الفئة الثانية )

  - 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 ص يوم االحد    الموافق 29-04-2018 وذلك في  بمبنى وزارة الكهرباء والماء الرئيسي - جنوب جلسة استفسارات
السرة - قاعة االجتماعات الرئيسية - الدور الثالث
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م/2017/2016/36
اعمال الصيانة المدنية في محطات توليد القوى الكهربائية  وتقطير المياه

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

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

مناقصة رقم  و ك م/2017/2016/36
اعمال الصيانة المدنية في محطات توليد القوى الكهربائية  وتقطير المياه

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

محطة الصبية

محطة الزور الجنوبية

محطة الشويخ

محطة الدوحة الغربية

محطة الدوحة الشرقية

محطة الشعيبة الجنوبية

وصف البند
100000

62000

45000

45000

23000

23000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
1

2

3

4

5

6
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م/2017/2016/65
االعمال المدينة النشاء وانجاز وصيانة محطات تحويل ثانوية

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

50000 دك صالحة لمدة 2018-04-222018-05-22100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - 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 بالبناء الجاهز والمعتمدة لدى وزارة االشغال

  - 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 من صباح االثنين يوم االثنين  الموافق 30-04-2018 وذلك في  في قسم االعمال المدنية في جلسة استفسارات
منطقة السالمية
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  1662817
خدمات النظافة بمعسكر لواء الشهيد المدرع 35/ ومعسكر أم الروس

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

7500 دك صالحة لمدة 2018-04-222018-07-24100090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - 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 .

  - هذة المناقصة عامة على الشركات المتخصصة في مجال أعمال خدمات النظافة والمستوفاه لجميع الشروط الواردة لوثائق المناقصة والمسجلة

لدي الجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - 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.

10 يوم االربعاء الموافق 09-05-2018 وذلك في  في مقر هندسة المنشات العسكرية في ميدان حوليجلسة استفسارات

 تعليمات
   

  1-يجب إخطار الوزارة بأسماء ووظائف وصور وجوازات المرشحين لحضور الزيارة الموقعية 
         قبل سبعةأيام من تاريخة ولن تقبل عن طريق الفاكس .

    2-يجب إبراز إيصال شراء المناقصة عند حضور الزيارة الموقعية واإلجتماع التمهيدي .

9 يوم الثالثاء الموافق 08-05-2018 وذلك في  في مقر هندسة المنشات العسكريةالزيارة الموقعيه
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  1662817
خدمات النظافة بمعسكر لواء الشهيد المدرع 35/ ومعسكر أم الروس

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

  - 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 طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018/2017/5
أعمال الصيانة وصنع وتوريد وتركيب اللوحات االرشادية للشوارع بمناطق متفرقة من دولة الكويت

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-04-222018-07-2215090
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة

  - 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 يوم االحد    الموافق 13-05-2018 وذلك في  مبنى ادارة االنشاءات بجوار نادب راي الالرض - راسجلسة استفسارات
السالمية
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إعالن الطرح المسبق للمناقصات المحدودة على قائمة شركات
يعلن الجهاز المركزى للمناقصات العامة عن طرح 

المناقصة رقم  و ك م /2018/2017/41
تزويد وتركيب خطوط هوائية 400 ف.ك لتغذية مدينة جنوب المطالع بالطاقة الكهربائية

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 (10) 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 /2018/2017/41
تزويد وتركيب خطوط هوائية 400 ف.ك لتغذية مدينة جنوب المطالع بالطاقة الكهربائية

بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة الخليج المتحدة لإلنشاء  ذ م م

شركة المقاوالت الوطنية ذ م م

شركة عسالء للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الثويني التجارية ش م ك ( مقفلة )

شركة بهمن للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة السويدي الكتريك للمشاريع الهندسية ذ م م

شركة غرناطة لمعدات واجهزة البترول ذ م م

شركة الرسن وتيبرو الكويت كونستركشن للمقاوالت العامة ذ م م

شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة االنشاء والتصنيع العقاري ش م ك م

إسم  المقاول 
 HYUNDAI ENGINEERING&CONSTRUCTION

S.KOREA.CO
national contracting co ltd saudi arabia

 SA-RA ENERGY CONSTRUCTION شركة
TRASE& INDUSTRY CO.INC التركية

kalpataru power transmission ltd الهندية

جيوتي ستر كتشر ليمتد الهندية

D&T ELSEWEDY ELECTRIC مصرية

 national power construction corporatio
(npcc)

LARSEN TOUBRO LIMITED,INDEA

mitas energy&metal construction

.power grid corporation of india ltd

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 /2017/2016/70
أعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 433/11 ك.ف لمحافظة مبارك الكبير

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 (7) 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 /2017/2016/70
أعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 433/11 ك.ف لمحافظة مبارك الكبير

بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة ذ م م

شركة ايه بي جيه للهندسة والمقاوالت  ش م ك م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة كويت تكنولوجي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

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

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

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 م2018/2017/39
إشتبدال أنابيب مسخن مياه التغذية رقم (2,3) ذات الضغط المنخفض للتربينات البخارية في محطة الدوحة 

الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه
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 (10) 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 م2018/2017/39
إشتبدال أنابيب مسخن مياه التغذية رقم (2,3) ذات الضغط المنخفض للتربينات البخارية في محطة الدوحة 

الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه
بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن / مساهمة عامة

شركة بدر المال واخوانه ش ش و

شركة مجموعة علي الغانم واوالده للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة امكو للهندسة واالنشاءات  ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة ذ م م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 ,KEPCO plant service &Engineering Co.LTD
SOUTH KOREA

babcock borsig steinmuller gmbh

 

 

 TNB REPAIR AND MAINTENANCE SDN.BHD
والسادة/ شركة الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت

 

doosan babcock limited

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC

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/2017/2016/52
صيانة محطات التحويل الثانوية (0.433/11 ك.ف ) لكل من محافظة (العاصمة - الفروانية _حولي )

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 (7) 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/2017/2016/52
صيانة محطات التحويل الثانوية (0.433/11 ك.ف ) لكل من محافظة (العاصمة - الفروانية _حولي )

بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة ذ م م

شركة ايه بي جيه للهندسة والمقاوالت  ش م ك م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م

شركة كويت تكنولوجي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

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

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

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/2017/2016/71
اعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 433/11 ك ف لحافظة االحمدي

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 (7) 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/2017/2016/71
اعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 433/11 ك ف لحافظة االحمدي

بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة ايه بي جيه للهندسة والمقاوالت  ش م ك م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة كويت تكنولوجي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

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

شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واالالت الدقيقة ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

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

المناقصة رقم  م.ك / 1 /2017
 (1B3) مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة االولى - الجزء

مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى 
من ميناء بالطريق الحالي في جزيرة بوبيان

بناء على طلب  وزارة األشغال العامة

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 (7) 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  م.ك / 1 /2017
 (1B3) مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة االولى - الجزء

مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى 
من ميناء بالطريق الحالي في جزيرة بوبيان

بناء على طلب  وزارة األشغال العامة

الشركة االحمدية للمقاوالت والتجارة ش م ك م

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م

شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة الخليج المتحدة لإلنشاء  ذ م م

شركة محمد عبد المحسن الخرافي واوالده للتجارة العامة والمقاوالت العامة 
والمنشات الصناعية ذ م م

الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت ش م ك ع

شركة اتحاد المقاولين  ( كويت ) ذ م م

إسم  المقاول 
 

 

 

 

 

 

 

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

012/ CZ / REF / MT  المناقصة رقم
خدمات تشغيل وصيانة وحدات مناولة الكبريت , الصهاريج , المرافق البحرية ومحطة معالجة مياه الصرف 

في مصفاه الزور 
 Operation and Maintenance Services for Sulphur Handling , Tankage , Marine

Facilities & Waste Water Treatment plant at Al Zour Refinery
بناء على طلب  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

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 (10) 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).

( B-WWTP المجموعة ) بيتروفاك الدولية المحدودة

( B-WWTP المجموعة ) ( اكس اي) جي اس

( B-WWTP المجموعة ) ايبروم

( B-WWTP المجموعة ) فيوليا الشرق األوسط

( B-WWTP المجموعة ) اكواتيك الدولية ذات مسؤولية محدودة

( B-WWTP المجموعة ) ماتيتو عبر البحار المحدودة

( A-STM المجموعة ) بيتروفاك الدولية المحدودة

( A-STM المجموعة ) (اكس اي) جي اس

( A-STM المجموعة ) ايبروم

( A-STM المجموعة ) دايتسمان التقنية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الشركات األجنبية مسلسل

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

2018-04-16

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م 2017/2016/77
اعمال التحديث و التشغيل و الصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء في محطات 

التحويل الكهربائية الرئيسية بمحافظات (الجهراء - العاصمة - الفروانية)

 -  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

2018-04-12

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم مناقصة رقم 2018-2017/1
أجهزة لتحديث شبكة الديوان (المرحلة االولي)

 -  ديوان المحاسبة  - 

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

2018-04-11

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم ب ز/5-2016(ع)
مشروع انشاء وانجاز وصيانة مقر اداري لبيت الزكاة ( منطقة مبارك العبدالله )

 -  بيت الزكاة  - 

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

2018-04-17

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

إعــــــــالن

2029787-RFP بشأن المناقصة رقم
منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 171- غرب الكويت 

 NEW GAS SWEETENING FACILITY AT BS - 171 WEST
KUWAIT

 -  شركة نفط الكويت  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 4 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2018-04-17

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

إعــــــــالن

2032104-RFP بشأن المناقصة رقم
اعمال انشاء وتجهيز مواقع عمل للصيانة والورشة المركزية واعمال االنابيب في 

 CONSTRUCTION OF MAINTENANCE AND شمال الكويت
 CENTRAL WORKSHOPS AND PIPING YARDS IN

NORTHKUWAIT

 -  شركة نفط الكويت  - 

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

2018-04-17

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 السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 7 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2018-04-17

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2017/2016/3
انشاء وانجاز وصيانة مشروع المقر الدائم باالمانة العام لالوقاف

 -  األمانة العامة لألوقاف  - 

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

2018-04-17

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة


