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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م / 2018/2017/74
صيانة معدات إنارة الشوارع بمحافظة حولي بدولة الكويت

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 2018-05-202018-06-26100090
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 .

  - 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.

 - هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى التصنيفات اآلتية

   ***  أعمال كهربائية  (  الفئة الثالثة - الفئة الرابعة )

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

10 صباحا يوم االثنين  الموافق 04-06-2018 وذلك في  مبنى ادارة انارة الشوارع بصبحاناجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م / 2018/2017/74
صيانة معدات إنارة الشوارع بمحافظة حولي بدولة الكويت

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  ب ب هـ 2017/2016/4
اعمال التشغيل و الصيانة الكاملة و االصالح مع كافة قطع الغيار لحدمات اجهزة التكييف و ملحقاتها في جميع مرافق 

الوزارة
بناء علي طلب  وزارة المواصالت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

7500 دك صالحة لمدة 2018-05-202018-06-24100090
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 .

  - 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.

 - هذه المناقصة محدودة على الشركات المندرجة تحت احدى التصنيفات اآلتية

   ***  أعمال تكييف  (  الفئة الرابعة )

  - يلتزم المناقص بتقديم شهادة من وزارة الشئون تفيد بعدم وجود مخالفات عليه وذلك عند توقيع العقد

  - 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 -  

11 يوم االحد    الموافق 03-06-2018 وذلك في  مبنى ادارة خدمات الطاقه بالشويخاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  ب ب هـ 2017/2016/4
اعمال التشغيل و الصيانة الكاملة و االصالح مع كافة قطع الغيار لحدمات اجهزة التكييف و ملحقاتها في جميع مرافق 

الوزارة
بناء علي طلب  وزارة المواصالت

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018/2017/34
توفير احتياجات المياه العذبة لمساجد وزارة االوقاف والشؤون االسالمية (محافظة االحمدي)

بناء علي طلب  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

3500 دك صالحة لمدة 2018-05-202018-06-2415090
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 .

  - 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.

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

  - 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 -  

11 صباحا يوم االحد    الموافق 10-06-2018 وذلك في  ادارة الشئون المالية بالوزارة برج التوأم اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
المرقاب
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018/2017/34
توفير احتياجات المياه العذبة لمساجد وزارة االوقاف والشؤون االسالمية (محافظة االحمدي)

بناء علي طلب  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع ص /2018/20 /2021
صيانة  وتطوير وضمان النماذج اإللكترونية بالهيئة العامة للصناعة

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

2000 دك صالحة لمدة 2018-05-202018-06-267590
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 .

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 07-06-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - ان يرفق ما يثبت تسجيلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2018

ان تكون لديه سابقة اعمال في نفس المجال وان يقدم ما يثبت ذلك

يشترط ان يكون لدى المناقص او موظفيه خبره سابقه كحد ادنى 5 سنوات في مجال اعداد و تصميم و تشغيل و تطوير و صيانة و تدريب انظمة و برامج 

الكترونية في المجاالت المذكورة بالشروط الفنية وان يقدم ما يثبت ذلك و لن تقبل اي عروض ال يتوافر فيها هذا الشرط

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

2035225-RFQ  مناقصة رقم
SUPPLY OF WELLHEAD تزويد رؤوس آبار للحفر التطويري واآلبار الطباشيرية وخدمات اخرى مرتبطة بها

 FOR DEVELOPMENT DRILLING & CRATACEOUS WELLS ALONG WITH
SERVICES

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-05-202018-08-2650090
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 .

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 08-07-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - قبول العروض البديلة حسب قائمة المصانع المعتمدة و المذكورة بكتاب شركة نفط الكويت

  - قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2035225-RFQ  مناقصة رقم
SUPPLY OF WELLHEAD تزويد رؤوس آبار للحفر التطويري واآلبار الطباشيرية وخدمات اخرى مرتبطة بها

 FOR DEVELOPMENT DRILLING & CRATACEOUS WELLS ALONG WITH
SERVICES

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

المجموعة االولى

المجموعة الثانيه

المجموعة الثالثه

وصف البند
450000

450000

45000

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
1

2

3
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م / 2018/2017-73
استئجار باصات لنقل طلبة وطالبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

بناء علي طلب  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

45000 دك صالحة لمدة 2018-05-202018-08-26100090
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 .

  - 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.

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 24-06-2018 وذلك في  ادارة الخدمات العامة بالهيئةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)



 Page11 of 34

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م / 2018/2017-73
استئجار باصات لنقل طلبة وطالبات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

بناء علي طلب  الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ز / م م / 2018-2017/7
شراء وتوريد لقاحات بيطرية للهيئة

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

صالحة لمدة 2018-05-202018-08-2615090
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 .

  - 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.

  - مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال .

  - قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

االربعاء 10 ص يوم االربعاء الموافق 20-06-2018 وذلك في  قاعة االجتماعات مكتب السيد نائب المديراجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
العام لشئون الثروة الحيوانية - الرابية
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ز / م م / 2018-2017/7
شراء وتوريد لقاحات بيطرية للهيئة

بناء علي طلب  الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية
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  هـ ز / م م / 2018-2017/7
شراء وتوريد لقاحات بيطرية للهيئة

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

لقاح نيوكاسل الزيتي

لقاح جمبورو انترميديا

لقاح جمبورو انترميديا بلص

اللقاح الثنائي الزيتي (نيوكاسل + التهاب شعبي معدي )

(IB) لقاح التهاب الشعبي المعدي حي

(2N9H) لقاح ثنائي زيتي (نيوكاسل + انفلونزا الطيور

(ILT) لقاح التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية

لقاح جدري دجاج

EACH ML OF TUBERCULIN CONTAINS

EACH ML OF AVITUBER CONTAINS

(BI) لقاح ثنائي حي

لقاح التهاب الشعبي المعدي حي

لقاح بروسيال الماشية

لقاح بروسيال الماشية

FMD  لقاح الحمى القالعية

لقاح رباعي فيروسي ميت

لقاح انفلونزا + الهربس للخيول

لقاح بروسيال االغنام

لقاح جدري االغنام والماعز

التسمم الدموي

التسمم المعوي

لقاح طاعون المجترات الصغيرة

لقاح نيوكاسل(لقاح الكلون)

وصف البند
200

500

500

500

200

1500

200

200

300

300

300

300

1000

300

2000

500

500

500

500

100

100

300

1500

مسلسل  قيمة التأمين األولي 
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ز / م م / 2018-2017/7
شراء وتوريد لقاحات بيطرية للهيئة

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

لقاح نيوكاسل (السوتا)

لقاح نيوكاسل(هتشنر ب 1)

200

200

10

11
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

1016186 #ITB  مناقصة رقم
خدمات ضبط الجودة لميناء الزور 

Quality control services for AL-Zour Refinery
بناء علي طلب  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

100000 دك صالحة لمدة 2018-05-202018-08-26350090
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 .

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 08-07-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - هذه المناقصة محدودة على الكشف المرفق

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

1016186 #ITB  مناقصة رقم
خدمات ضبط الجودة لميناء الزور 

Quality control services for AL-Zour Refinery
بناء علي طلب  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

HEAVY ENGINEERING INDUSTRIIES & SHIPBUILDING CO

VELOSI CERTIFICATION CONSULTANCY CO. KUWAIT

TCR ENGINEERING SERVICES PVT . LTD. INDIA

AL- MUTAWA SAMYONG NDT CO. .LTD KSA

RAWABI INDUSTRIAL SUPPORT SERVICES CO . LTD KSA

SEOUL INSPECTION AND TESTING CO LTD KOREA

ABDULIA CONTRACTING & TRADING

L.L.W ADVANCED TECHNICAL SERVICES

ALWALEED GROUP INDUSTRIAL COMPANY

INTEGRAL SERVICES COMPANY FOR MECHANICAL CONTRACTING AND INSTRUMEN

HOT ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

T& CONT . CO.G M.AL BADDAH & PART NASER

CORROCONT LTD , HUNGARY

INTERNATIONAL INSPECTION CENTRE CO . INTRX , KUWAIT

L KUWAIT.L.W STORK GEN . TRAD& CONT. CO

L.L.W AL- HAYATHEM GEN . TRADG , CONTG GROUP

KUWAIT INTL INDUST . LABORATORY INSP & RADIATION SVCS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

الشركات األجنبية مسلسل



 Page18 of 34

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

1016191 #ITB  مناقصة رقم
خدمات هندسية و شراء و انشاءات احتياطية لمشروع مصفاة الزور
Standby service contract for AL_Zour Refinery 

بناء علي طلب  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

450000 دك صالحة لمدة 2018-05-202018-08-26500090
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 .

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 08-07-2018 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - هذه المناقصة محدودة على الكشف المرفق

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

1016191 #ITB  مناقصة رقم
خدمات هندسية و شراء و انشاءات احتياطية لمشروع مصفاة الزور
Standby service contract for AL_Zour Refinery 

بناء علي طلب  الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

CONSOLIDATED CONTRACTORS CO

c.(kuwait.c.k ahmadiah contracting & trading

(HEAVY ENGINEERING INDUSTRIES&SHIPBUILDING CO.(KUWAIT

ALMEER TECHNICAL SERVICS CO KUWAIT

C.S.K ARABI ENERTECH

combined group contracting co. KUWAIT

T.& CONT.CO.G . M AL BADDAH & PART NASER

.HOT ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO

.AL-KHADDA INTERNATIONAL GEN.TRADG. AND CONT. CO

.ALGHANIM INTERNATIONAL GEN. TRAD. AND CONT. CO

.AL-KULAIB INTERNATIONAL TRADING CO

GULF SPIC GENERAL TRADING&CONTRACTING COMPANY WLL

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

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

مناقصة رقم  2018/2017-7
إنشاء وإنجاز وحدة نموذجية لإلنتاج الزراعي في محطة معهد الكويت لألبحاث واالبتكار في كبد

بناء علي طلب  معهد الكويت لألبحاث العلمية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

6000 دك صالحة لمدة 2018-05-202018-08-2630090
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 .

  - 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.

  - غير قابلة للتجزئة

  - تقدم العطاءات نسختين ورقيتين كاملتين.

  - 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 03-06-2018 وذلك في   دائرة المشتريات والمخازن - الشويخ- المبنى اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الجديد الدور 3
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2018/2017-7
إنشاء وإنجاز وحدة نموذجية لإلنتاج الزراعي في محطة معهد الكويت لألبحاث واالبتكار في كبد

بناء علي طلب  معهد الكويت لألبحاث العلمية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

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 - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 29-05-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-05-13

2018-05-10

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

إعــــــــالن

2029815-RFP   بشأن المناقصة رقم
 SAND CONTROL خدمة إزالة الرمال المتراكمة لمناطق شمال الكويت
 AND ASSOCIATED SERVICES FOR NORTH KUWAIT

AREAS

 - شركة نفط الكويت - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 24-07-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-05-29

2018-05-13

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ب ك /خ/2016/330
التزود بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات

 - مؤسسة البترول الكويتية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 10-06-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-05-08

2018-05-10

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 26-06-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-05-15

2018-05-15

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2016/7261
توريد وتسليم مادتي مانع التسرب ومانع الرغوة لمحطات توليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 10-06-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-05-27

2018-05-24

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

إعــــــــالن

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

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 05-06-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-05-22

2018-05-15

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

إعــــــــالن

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

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 05-06-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-05-22

2018-05-15

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

إعــــــــالن

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

 -  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

2018-05-15

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

إعــــــــالن

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

 -  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

2018-05-15

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2018-2017/1
استئجار سيارات مختلفة إلدارة الضيافة العامة والمؤتمرات

 -  وزارة المالية  - 

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

2018-05-13

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

إعــــــــالن

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

 -  بلدية الكويت  - 

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

2018-05-14

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 8 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2018-05-15

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2018/2017/7
صيانة انظمة االتصاالت السلكية وملحقاتها باالدارة العامة لالطفاء

 -  اإلدارة العامة لإلطفاء  - 

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

2018-05-15

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة


