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إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  2020-2019/68
ترميم و توسعة مبني إدارة التشغيل و الصيانة لمحافظة حولي

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

10 صباحا يوم االحد    الموافق 16-05-2021 وذلك في  مكتب مدير ادارة التصميم و االشراف مبنى اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
وزارة الكهرباء و الماء الدور الثاني مصعد رقم 3

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم إال في حالة إلغاء المناقصة وفقا 

ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-05-02

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-06-01

  السعر :  300

 الكفالة :  6000 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  2020-2019/68
ترميم و توسعة مبني إدارة التشغيل و الصيانة لمحافظة حولي

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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



 Page3 of 48

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  و ك م 2021/2020/19
أعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات وآليات ورشة الصيانة الميكانيكية في محطة الصبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياة
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء و الماء

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

10 ص يوم االحد    الموافق 09-05-2021 وذلك في  بقاعة االجتماعات - مبنى ادارة محطة الصبيةاجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم إال في حالة إلغاء المناقصة وفقا 

ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-05-02

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-06-06

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  و ك م 2021/2020/19
أعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات وآليات ورشة الصيانة الميكانيكية في محطة الصبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياة
بناء علي طلب  وزارة الكهرباء و الماء

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  و ك م /2020-2019/31
اعمال النظافه في محطه الزور الجنوبيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه

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

10 يوم االحد    الموافق 16-05-2021 وذلك في  قاعه االجتماعات في مبنى اداره محطة الزور اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
الجنوبيه

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

  - و ك م /2020-2019/31

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم إال في حالة إلغاء المناقصة وفقا 

ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-05-02

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-06-08

  السعر :  1000

 الكفالة :  7500 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  و ك م /2020-2019/31
اعمال النظافه في محطه الزور الجنوبيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  و ك م/2020/2019/10
توريد وتركيب أجهزة الوقاية الرئيسية في محطات التحويل الرئيسية المختلفة (المرحلة الثانية)

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

10 يوم االحد    الموافق 16-05-2021 وذلك في  مبنى اداره صيانه محطات تحويل رئيسيه بمنطقه اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
صبحان .

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم إال في حالة إلغاء المناقصة وفقا 

ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-05-02

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-06-08

  السعر :  300

 الكفالة :  6000 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  و ك م/2020/2019/10
توريد وتركيب أجهزة الوقاية الرئيسية في محطات التحويل الرئيسية المختلفة (المرحلة الثانية)

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  و ك م/2020/2019/56
أعمال النظافة للمرافق التابعة لقطاع شئون المستهلكين

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

10 يوم االربعاء الموافق 19-05-2021 وذلك في  مبنى الوزاره بجنوب السره - قطاع شئون المستهلكيناجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

  - و ك م/2020/2019/56

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم إال في حالة إلغاء المناقصة وفقا 

ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-05-02

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-06-08

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  و ك م/2020/2019/56
أعمال النظافة للمرافق التابعة لقطاع شئون المستهلكين

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  أ.ف 2020/2019/9
اعمال صيانة الزراعة وشبكات الري للمساجد - المنطقة الثانية

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

10 ص يوم االحد    الموافق 23-05-2021 وذلك في  بمقر قطاع المساجد- الرقعياجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

  - أ.ف 2020/2019/9

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم إال في حالة إلغاء المناقصة وفقا 

ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-05-02

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-08-03

  السعر :  150

 الكفالة :  3500 دك صالحة لمدة 90

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

مناقصة رقم  أ.ف 2020/2019/9
اعمال صيانة الزراعة وشبكات الري للمساجد - المنطقة الثانية

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  (هـ ع ص/5/ 2023-2020)
صيانة وتشغيل انظمة ( تداول البيانات ، نظام قياس رضا العمالء ، اإلجراءات الصناعية) بالهيئة العامة للصناعة 

والتدريب عليها
بناء علي طلب  الهيئة العامة للصناعة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 17-06-2021 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم إال في حالة إلغاء المناقصة وفقا 

ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-05-02

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-08-03

  السعر :  1000

 الكفالة :  15000 دك صالحة لمدة 0

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

مناقصة رقم  (هـ ع ص/5/ 2023-2020)
صيانة وتشغيل انظمة ( تداول البيانات ، نظام قياس رضا العمالء ، اإلجراءات الصناعية) بالهيئة العامة للصناعة 

والتدريب عليها
بناء علي طلب  الهيئة العامة للصناعة

ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م / 2019/2018/73
أعمال تنظيف مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و المباني التابعة لها - المنطقة الثانية

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

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

  - اخر موعد لتلقى االستفسارات واإليضاحات المقدمة من الشركات هو 17-06-2021 ولن يلتفت ألى استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.

  - هـ ع / ش أ م / 2019/2018/73

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم إال في حالة إلغاء المناقصة وفقا 

ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-05-02

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-08-03

  السعر :  1000

 الكفالة :  23000 دك صالحة لمدة 90

لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page16 of 48

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  هـ ع / ش أ م / 2019/2018/73
أعمال تنظيف مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب و المباني التابعة لها - المنطقة الثانية

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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



 Page17 of 48

إعالن طرح
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن طرح المناقصة

مناقصة رقم  ممارسة خ/2024/2021/146
أعمال تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية لمبنى الرئيسي للهيئة العامة لالستثمار

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

الساعة 11 صباحا يوم الثالثاء الموافق 18-05-2021 وذلك في  بمبنى المقر الرئيسي للهيئة العامة اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
لالستثمار الكائن في منطقة الشرق- قطعة(1) شارع (201)  قسيمة 9000028

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

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

 WWW.CAPT.GOV.KW

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

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

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

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

  - غير قابلة للتجزئة

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

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

وفي حال شراء الوثائق وسداد الرسوم المقررة لن تقبل طلبات استرداد الرسوم إال في حالة إلغاء المناقصة وفقا 

ألحكام المادة (55) من قانون المناقصات العامة .

  الطرح : 2021-05-02

الموعد المقرر إليداع العطاءات (تاريخ اإلقفال ) : 2021-06-06

  السعر :  1000

 الكفالة :  صالحة لمدة 0

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

مناقصة رقم  ممارسة خ/2024/2021/146
أعمال تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية لمبنى الرئيسي للهيئة العامة لالستثمار

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

األمـين الـعـام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

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

       1. صورة من البطاقة المدنية.

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

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

           بتفويض من يراه لحضور الجلسة.

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

التعديالت علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 . 

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

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

  - يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من وثائق المناقصة.

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   ص / م خ ع /2021/2020/28
خدمة نقل المواد المشعه الخاصه بوحدات الطب النووي التابعه ألقسام التصوير 

الطبي ومركز الشيخ جابر األحمد للطب الجزيئي

 - وزارة الصحة - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 13-06-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-05-16

2021-04-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م / 7 / 2018 / 2019
تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لمحطتي تحويل الدوحة (B) والمنطقة 

(B) الوسطى

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-06-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-05-09

2021-04-29

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م ع 2019/2018/15
صيانة وتشغيل ونقل وتركيب أجهزة حاسوب وملحقاتها في المدارس والمواقع 

التابعة للوزارة

 - وزارة التربية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-06-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-05-11

2021-04-29

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

إعــــــــالن

19-18/1330C/KU/KUCP   بشأن المناقصة رقم
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الخدمات إلدارة المباني ، المراقبة 

االلكترونية ، نظام إدارة المواقف والنقل الذكي وربطها بمركز التحكم والقيادة 
لمدينة صباح السالم الجامعية

 - جامعة الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 01-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-05-02

2021-04-28

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

إعــــــــالن

19-18/1340C/KU/KUCP   بشأن المناقصة رقم
توريد وتركيب وتشغيل وصيانه التطبيقات والخدمات االلكترونيه لنظم اداره 

المعلومات المتكامله لجامعه الكويت -مدينه صباح السالم

 - جامعة الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 01-08-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-05-02

2021-04-28

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page24 of 48

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /87 /2021/2020
أعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 11/0.433 ك.ف بمحافظة األحمدي

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 04-05-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-27

2021-04-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   م م ك/2021/2020/3
عمليات نظافة (مجمع الموانئ - ميناء الشويخ - ميناء الدوحه ) التابعين لمؤسسة 

الموانئ الكويتية

 - مؤسسة الموانئ الكويتية - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 06-06-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-05-04

2021-04-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2022/2021/1
توفير وسائل النقل بأنواعها - إدارة الخدمات العامة - جامعة الكويت

 - جامعة الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 30-05-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-05-04

2021-04-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2021-2020/02
اعمال النظافه العامه لجميع مواقع الجامعه - اداره الخدمات العامه - جامعه 

الكويت

 - جامعة الكويت - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 06-06-2021 بدال من يوم  الخميس   الموافق 2021-06-03

2021-04-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   وك م /2019/2018/44
تطوير وتحديث والغاليات البخارية وانظمة التحكم في وحدات الحرارية واألنظمة 

المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 30-05-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-05-04

2021-04-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ز/ م م /2020/2019/21
توريد بطاقات وقود

 - الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-06-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-05-02

2021-04-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2017/2016/38(ع)
أعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  االحد الموافق 30-05-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-05-02

2021-04-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م 2020/2019/58
صيانة أنظمة إنذار ومكافحة الحريق في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياة

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-06-2021 بدال من يوم  االحد    الموافق 2021-05-02

2021-04-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   2020/2019/25
صيانة و اصالح محوالت القدرة ذات الجهد العالي و الفائق (المرحلة الثانية) و 

االعمال المدنية المتعلقة بها حتى سعة MVA 300 في محطات التحويل الرئيسية

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-06-2021 بدال من يوم  الخميس   الموافق 2021-04-29

2021-04-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2020/2019/29
أعمال زراعة محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-06-2021 بدال من يوم  الخميس   الموافق 2021-04-29

2021-04-27

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة



 Page34 of 48

دولة الكويت
الجهاز المركزي للمناقصات العامة

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2020/2019/72
أعمال الصيانة السنوية لمعدات التكييف والتهوية والتدفئة للوحدات البخارية 

واستبدال وحدات التكييف لمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 
المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 01-06-2021 بدال من يوم  الخميس   الموافق 2021-04-29

2021-04-27

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   و ك م /2021/2020/20
أعمال تحديث ونوريد قطع غيار لمسخن الهواء الدوار لعدد (4) غاليات بمحطة 

الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 - وزارة الكهرباء و الماء - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 25-05-2021 بدال من يوم  الخميس   الموافق 2021-04-29

2021-04-26

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم   هـ ع ر 2020-2019-14
إنشاء وإنجاز وصيانة استاد كرة القدم ومجمع صاالت تدريبية رياضية لأللعاب 

الجماعية بنادي الفحيحيل الرياضي (مشروع مدرج في خطة التنمية)

 - الهيئة العامة للرياضة - 

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

 إلي يوم  الثالثاء الموافق 18-05-2021 بدال من يوم  الثالثاء الموافق 2021-04-27

2021-04-21

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م / 7 / 2018 / 2019
تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لمحطتي تحويل الدوحة (B) والمنطقة 

(B) الوسطى

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

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

2021-04-28

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م /2021/2020/20
أعمال تحديث ونوريد قطع غيار لمسخن الهواء الدوار لعدد (4) غاليات بمحطة 

الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

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

2021-04-28

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم و ك م / 7 / 2018 / 2019
تزويد وتركيب معدات المراقبة والتحكم لمحطتي تحويل الدوحة (B) والمنطقة 

(B) الوسطى

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

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

2021-04-28

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

إعــــــــالن

بشأن المناقصة رقم 2018/2017/10
اعمال تجميل وتطوير الساحات واالسواق في محافظتي العاصمة وحولي

 -  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

2021-04-28

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

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم و ك م /2013/2012/30(ع)
اعمال تحديث اجهزة التحكم لمقطرات المرحلة الثانية في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-04-28

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى انه سوف يتم عقد اجتماع تمهيدي الساعة 10 صباحا بتاريخ 
2021/5/5 بقاعة االجتماعات في مبنى ادارة محطة الدوحة الغربية

لذا اقتضى التنويه 
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم وك م /2019/2018/44
تطوير وتحديث والغاليات البخارية وانظمة التحكم في وحدات الحرارية واألنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى

الكهربائية وتقطير المياة

 -  وزارة الكهرباء و الماء  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-04-27

 يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه الساده المناقصين الى انه يرجى استالم المحضر + الملحق  من مقر الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 2020/2019/6
استبدال وتوريد أجهزة التكييف المركزية لبعض مرافق الوزارة المرحلة الثانية

 -  وزارة المواصالت  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-04-28

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه الساده المناقصين الى ان سيتم عقد اجتماع تمهيدي للمناقصة المذكورة اعاله وذلك في يوم 
الثالثاء الموافق 4-5-2021 الساعة العاشرة صباحا وذلك في مبنى ادارة خدمات الطاقة مبنى رقم 2 بالمشاغل الفنية والواقع خلف سنترال كيفان مقابل

مبنى الهالل االحمر الكويتي
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم م خ ع /2021/2020/12
توريد وتركيب نظام الكاميرات مراقبة أمنية بمستشفى مبارك والمباني المحيطة بها والمراكز الصحية التابعة لمنطقة حولي 

الصحية

 -  وزارة الصحة  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-04-28

ود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه الساده المناقصين الى ان سيتم عقد اجتماع تمهيدي للمناقصة المذكورة اعاله  في يوم الثالثاء 
الموافق 2021/5/4 الساعه العاشرة صباحا وذلك في مقر وزارة الصحة
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم م ع /2020/2019/8
اصالح وتشغيل وصيانة واستبدال قطع غيار للمصاعد بمدارس وادارات تابعة لوزارة  التربية

 -  وزارة التربية  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-04-28

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه الساده المناقصين الى ان سيتم عقد اجتماع تمهيدي للمناقصة المذكورة اعاله  في يوم الثالثاء 
الموافق 2021/5/4 الساعه العاشرة صباحا وذلك في مقر وزارة التربية
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

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

 -  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-04-28

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامه ان يسترعي انتباه الساده المناقصين الى ان موعد االجتماع التمهيدي للمناقصه المذكوره اعاله هو يوم االحد 
الموافق 2021/5/9 وذلك في تمام الساعه 10 صباحا في قاعه االجتماعات باداره الشئون الماليه بالدور السادس في مبنى وزاره االوقاف بالرقعي .

لذا اقتضى التنويه ,,,
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دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 2021/2020/28
أعمال الصيانة الجذرية لقطاع ( كيفان - العديليه - الجابرية - حولي ) إدارة اإلنشاءات والصيانة - جامعة الكويت

 -  جامعة الكويت  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-04-28

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه الساده المناقصين الى ان موعد اقفال المناقصة المذكوره اعاله هو يوم الثالثاء الموافق  6-8-
2021 وليس كما جاء في االعالن المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2021/4/25



 Page48 of 48

دولة الكويت
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

تـــــنويــه

بشأن المناقصة رقم 2021/2020/5
أعمال احالل وتشغيل وصيانة مضخات مياه وملحقاتها بموقع الجامعة بالشويخ - جامعة الكويت

 -  جامعة الكويت  - 

األمين العام 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة

2021-04-28

يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى ان قيمة التأمين االولى الصحيحة هي 3500 وليس كما جاء باالعالن 
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2021/4/11

لذا اقتضى التنويه...


