
 

 

 ( 2023/2024- 01إعالن مناقصة حمدودة رقم ) 

 صيانة شبكة كوابل االلياف الضوئية الدوليةتغطية أعمال بشأن مشروع 
 

حمدودة  تعلن اهليئة العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات عن طرح مناقصة

( بشأن مشروع صيانة شبكة كوابل االلياف الضوئية 2023/2024- 01رقم )

 الشركات التالية :الدولية بني 

 TCILشركة أمحد يوسف بهباني للتجارة العامة واملقاوالت  -

  RGTCشركة رهام الغامن للتجارة العامة واملقاوالت  -

 شركة جلوبال تكنولوجيا  -

 شركة حيات  -

 شركة اليوم للمقاوالت -

 شركة الطيبة للمقاوالت  -

 شركة عبداهلل اخلرينج للتجارة العامة واملقاوالت -

 نيدز للتجارة العامة واملقاوالت شركة جلوبال -

 الشركة العربية للتجارة -

 شركة اكسرتيم الوطنية للتجارة العامة -

 شركة الطيبة للمقاوالت العامة -

 مؤسسة نيوجولدن -

 شركة سينارجي سليوشنز للتجارة العامة واملقاوالت -

 شركة الشرق األوسط لالتصاالت -

 شركة موبي لني -

واليت ميكن احلصول عليها  املناقصةطبقًا للمواصفات والشروط الواردة يف وثائق 

( يوم اعتبارا 90، وتسري العطاءات ملدة )56مبقر اهليئة الكائن يف برج احلمراء الدور 

 من تاريخ فض املظاريف.

 

 

 

 



 السعر اإلقفال االجتماع التمهيدي الطرح

 االثنني

20/02/2023 

الساعة )  12/03/2023 األحد

 –بربج احلمراء ( صباحًا 11:00

 56الدور 

  األحد

26/03/2020 

د.ك عن طريق  75

غري  نت -كي

 مسرتجعة

 

وعلى من يرغب يف حضور االجتماع التمهيدي إرسال كتاب يبني أمساء من يرغب 

حبضورهم وجنسياتهم وأرقام بطاقاتهم املدنية و الربيد االلكرتوني اخلاص به حبد أقصى 

مع  procurement@citra.gov.kwشخصني من كل شركة على الربيد االلكرتوني 

اية اليوم السابق لالجتماع التمهيدي ، كتابة إسم الشركة ورقم اهلاتف وذلك قبل نه

 على أن يقتصر حضور االجتماع على الشركات اليت تقدمت بشراء الكراسة.

دينار كوييت  على أن تكون صاحلة    1,200علمًا بان الكفالة األولية مببلغ 

 طوال مدة سريان العطاء.

يرجى ارسال املستندات التالية اىل الربيد االلكرتوني 

procurement@citra.gov.kw أو مع املفوض بشراء كراسة املناقصة:- 

 

 شهادة التسجيل لدى اجلهاز املركزي للمناقصات العامة سارية املفعول. -1

 املفعول.شهادة من اهليئة العامة للمعلومات املدنية )رقم اجلهة املدني( سارية  -2

 شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية املفعول. -3

 كتاب تفويض ونسخة من البطاقة املدنية ملندوب الشركة لشراء الكراسة. -4

 شهاد اعتماد من وزارة املواصالت. -5

او ترسل االستفسارات   22330357لالستفسار يرجى االتصال باإلدارة املالية رقم 

 procurement@citra.gov.kwعلى الربيد االلكرتوني 

 

 

 


