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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ش ج 2018/2017/14
توريد و تركيب و تشغيل األنظمة اآللية لمنظومة البوابة اإللكترونية لوزارة الشئون االجتماعية

بناء علي طلب  وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

6000 دك صالحة لمدة 2018-07-082018-08-1230090
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 المسجلة بالجهاز 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

االنين 10 صباحا يوم االثنين  الموافق 16-07-2018 وذلك في  مكتب الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
االداري مجمع الوزارات بلوك 6 الدور الثالث
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  أ.ف 2018/2017-14
هدم وإعادة إنجاز وصيانة مسجد / سالم العلي 

بمنطقة الفحيحيل - قطعة (46)
بناء علي طلب  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

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

(تاريخ األقفال)
الكفالةالسعر

15000 دك صالحة لمدة 2018-07-082018-08-12100090
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

   ***  األعمال المدنية واالنشائية  (  الفئة الرابعة )

  - أ.ف 2018/2017-14

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

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

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

10 يوم االحد    الموافق 15-07-2018 وذلك في  في قطاع المساجد ـ بمنطقة الرقعياجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  أ.ف 2018/2017-14
هدم وإعادة إنجاز وصيانة مسجد / سالم العلي 

بمنطقة الفحيحيل - قطعة (46)
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  أ.ف 17/ 2018/2017
إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (5) قسائم سكن االئمة والمؤذنين بمنطقة سلوى

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

الموعد المقرر إليداع العطاءاتالطرح 
(تاريخ األقفال)

الكفالةالسعر

23000 دك صالحة لمدة 2018-07-082018-08-07100090
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

   ***  األعمال المدنية واالنشائية  (  الفئة الثالثة )

  - 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 -  

الساعة العاشرة يوم االثنين  الموافق 23-07-2018 وذلك في  قطاع المساجد بمنطقة الرقعياجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  أ.ف 17/ 2018/2017
إنشاء وإنجاز وصيانة عدد (5) قسائم سكن االئمة والمؤذنين بمنطقة سلوى

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

المناقصة رقم  و ك م /2018/2017/72
  Z تزويد وتركيب محطة التحويل الرئيسية بوبيان

11/132/400 ك.ف
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 /2018/2017/72
  Z تزويد وتركيب محطة التحويل الرئيسية بوبيان

11/132/400 ك.ف
بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

سيمنس لاللكترونات والخدمات الكهربائية  ش م ك مقفلة

شركة ايه بي بي للتقنيات الهندسية ش م ك  مقفلة

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م

شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة كهرباء الشرق االوسط  ذ م م

شركة يوسف احمد الغانم واوالده ذ م م

شركة فجري للتجارة العامة و المقاوالت ذ م م

شركة مجموعة علي الغانم واوالده للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

شركة غرناطة لمعدات واجهزة البترول ذ م م

شركة المقاوالت الوطنية ذ م م

إسم  المقاول 
 

 .consortium abb ag germany & abb eng
technologies co . kuwait

GRID SOLUTIONS SAS FRANCE

 HYUNDAI HEAVY INDSTRIES CO. LTD
SOUTH KOREA

mitsubishi electric corporation japan

 the joint venture of hitachi ltd.and hitachi
high tchnologies coporation
 & HYUNDAI ENGINEERING

CONSTRUCTION
toshiba corporation japan

HYSOUNG CORPORATION SOUTH KOREA

national contracting co ltd saudi arabia

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/ 82- 2017/2016
أعمال إستبدال كيبالت القيادية 34 للمغذيات جهد 132,33 واألعمال المدنية بمناطق متفرقة بدولة 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 (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/ 82- 2017/2016
أعمال إستبدال كيبالت القيادية 34 للمغذيات جهد 132,33 واألعمال المدنية بمناطق متفرقة بدولة الكويت

بناء على طلب  وزارة الكهرباء و الماء

شركة اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد ذ م م

شركة ذا كونتراكتور للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م

شركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه   ش. ت

شركة المقاوالت الكهربائية ذ م م

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت / مساهمة مقفلة

شركة رانك للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م

مؤسسة وارة الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت

إسم  المقاول 
NEXANS FRANCE/ FRANCE

VISCAS CORPORATION., JAPAN

M/EXSYM CORPORATION JAPAN

 .SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD
JAPAN

 

taihan electric wire co

china national cable engineering corporation
 abbreviated ccc hereinafter) peoples)

republic of china

وكيال عن 
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دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م/2015/2014/76(ع)
اعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية صغيرة لمحافظات (العاصمة-الفروانية-

الجهراء)

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 17-07-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-07-17

2018-07-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   وأ/2018/2017/273
القيام باعمال تشغيل وصيانة الكهرباء والميكانيك والمولدات في مجمع االعالم 

ومبنى السالمية ومباني الوزارة في مبنى رقم 2 بالشويخ والمواقع الخارجية _يوم
البحار - المخازن - النقليات )

 - وزارة األعالم - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 30-09-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-07-29

2018-07-03

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   وأ/2018/2017/272
القيام باعمال تشغيل وصيانة الكهرباء والميكانيك والمولدات في المحطات 

الخارجية (المقوع - كبد - جنوب الصباحية - المطالع - الصبية - الجيوان 1 -
الجيوان 2 - الجليعة )

 - وزارة األعالم - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 30-09-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-07-29

2018-07-03

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ.ف 20- 2018/2017
إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى / المركز اإلسالمي للشيخ سعد العبدالله بمنطقة سعد 

العبدالله - قطعة (3)

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-08-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-08-07

2018-06-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   أ.ف2018/2017/22
هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة مسجد/ عبدالله العثمان بمنطقة العقيلة

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 17-07-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-07-17

2018-06-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م 2018/2017/86
أعمال اإلصالح والصيانة للمضخات وملحقاتها والمعدات الميكانيكية بقطاع تشغيل 

وصيانة المياه في محطات ضخ المياه وتوابعها ومواقع األعمال الكيماوية 
والتناضح العكسي في مناطق متفرقة بدولة الكويت

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 17-07-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-07-17

2018-07-02

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

إعــــــــالن

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

 - بيت الزكاة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 07-08-2018 بدال من يوم  االحد    الموافق 2018-07-08

2018-06-28

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2017/2016/12
صيانة نقاط الربط الشبكي للمواقع الخارجية التابعة لوزارة االوقاف والشئون 

االسالمية

 - وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 31-07-2018 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2018-07-31

2018-07-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2018/2017/42
أعمال النظافة إلدارات قطاع تشغيل وصيانة المياه في مناطق متفرقة بدولة الكويت

 -  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

2018-07-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م 2018/2017/86
أعمال اإلصالح والصيانة للمضخات وملحقاتها والمعدات الميكانيكية بقطاع تشغيل 

وصيانة المياه في محطات ضخ المياه وتوابعها ومواقع األعمال الكيماوية 
والتناضح العكسي في مناطق متفرقة بدولة الكويت

 -  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

2018-07-02

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2018/2017/21
تنفيذ أعمال تشغيل و صيانة و توريد قطع الغيار االزمة لمحطة حرق الغازات و 

ملحقاتها بموقع ردم النفايات المغلق بمنطقة العدان (القرين)

 -  بلدية 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

2018-07-02

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page21 of 23

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم م م ك 2018/2017-1
تأمين صحي (العالج) للموظفين و أسرهم و إصابات العمل و التأمين على الحياة 

لموظفي مؤسسة المؤانى الكويتية

 -  مؤسسة الموانئ الكويتية  - 

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

2018-06-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 9 - 2016 / 2017
تجديد تراخيص الدعم الفني والصيانة لمنتجات أوراكل

 -  ديوان الخدمة المدنية  - 

يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعاله
 WWW.CAPT.GOV.KW - أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 2 ) من خالل الموقع اإللكتروني للجهاز

2018-07-02

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

إعــــــــالن

2024339-RFP بشأن المناقصة رقم
 CONSTRUTION OF انشاء المبنى الجديد لمجموعة خدمات االحمدي

NEW AHMADI SERVICES GROUP BUILDING

 -  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

2018-07-01

األمين العام المساعد
للجهاز المركزي للمناقصات العامة


