
  االعالن عن الخطة السنوية للشراء

وفقا لما نصت  2018/2019تعلن بلدية الكويت عن الخطة السنوية للشراء  للسنة المالية 

  كالتالىبشأن المناقصاتـ العامة وھٮ 2016لسنة  49) من القانون رقم  33علية المادة رقم ( 

  8201/9201للسنة المالية  الخاصة بالمناقصات خطة الشراء

  الجھة المشرفة  مسمى المناقصة   رقم المناقصة   م

ادارة مركز نظم   صيانة مشروع تطوير ارشيف عام البلدية   1
  المعلومات

المرحلة الثانية من مشروع تطوير ارشيف   2
  عام البلدية 

ادارة مركز نظم 
  المعلومات

صيانة وتحديث اجھزة ومعدات وبرمجيات   3
  وملحقاتھا ببلدية الكويت

مركز نظم  ادارة
  المعلومات

  توريد وتركيب وصيانة خوادم مركزية 4
  ( سيرفرات ) لزيادة سعة التخزين 

ادارة مركز نظم 
  المعلومات

اصالح وترميم وتحديث غرفة التشغيل 5
  الرئيسية فى بلدية الكويت 

ادارة مركز نظم 
  المعلومات

شراء طابعات وماسحات ضوئية وراسمات 6
A O 

نظم ادارة مركز 
  المعلومات

توفير برنامج حماية لشبكة البلدية والخوادم 7
  المركزية 

ادارة مركز نظم 
  المعلومات

توفير خدمات استشارية فى مجال نظم 8
  المعلومات الجغرافية 

ادارة مركز نظم 
  المعلومات

دراسات استشارية لمشروع السوق التراثى 9
  بمحافظة الجھراء 

ادارة االنشاءات 

دراسات استشارية لمشروع اسواق الجمعة 10
والطيور والخيام بمحافظتى الجھراء 

  واالحمدى 

  ادارة االنشاءات

تطوير وضبط شبكة المحطات المرجعية 11
  U T Mضمن الرصد العالمى 

ادارة المساحة 

ادارة المستودعات العامة توريد ادوات مكتبية وقرطاسية 12
  ادارة المستودعات العامةتوريد اثاث مكتبى 13
  ادارة المستودعات العامةتوريد مطبوعات 14
تصميم واشراف وانشاء وتشغيل وصيانة   15

ردم صحى للنفايات الصلبة ومرافقة فى 
  منطقة كبد 

ادارة شئون البيئة 

اعمال تشغيل وصيانة وتوريد قطع الغيار 16
الالزمة لمحطة حرق الغازات وملحقاتھا 

  بموقع ردم النفايات المغلق بمنطقة العدان 
  ( القرين )

  ادارة شئون البيئة

اعمال تشغيل وصيانة وتوريد قطع الغيار 17
الالزمة والمواد الالزمة لمحطة معالجة 
قع ردم المياه الراشحة وجميع ملحقاتھا بموا

  النفايات المغلق بمنطقة العدان ( القرين )

  ادارة شئون البيئة



  2018/2019خطة الشراء الخاصة بالمناقصات للسنة المالية  -تابع 

  الجھة المشرفة  مسمى المناقصة   رقم المناقصة   م

توفير خدمات االمن والحراسة    18
  لبلدية الكويت

ادارة الخدمات العامة 

صيانة اعمال زراعة المنشأت    19
والمرافق العائدة لبلدية الكويت 

  ادارة الخدمات العامة

توريد اعالم دولة الكويت واعالم    20
  الدول االخرى 

ادارة العالقات العامة 

ادارة العالقات العامة   صيانة جذرية لمبنى متحف البلدية   21
انشاء متحف دائم للبلدية ومكتبة 22

  فى مبنى ادارة البلدية 
  ادارة العالقات العامة

تصميم وانشاء وتجھيز نادى 23
  رياضى 

  ادارة العالقات العامة

  ادارة العالقات العامةشاشات عرض عمالقة خارجية 24



  8201/9201للسنة المالية  الخاصة بالممارسات خطة الشراء

  الجھة المشرفة  مسمى الممارسة  رقم المناقصة   م

تحديث شبكة االتصال بمبانى بلدية   1
  الكويت 

ادارة مركز نظم 
  المعلومات

شراء واستبدال حاسبات الية   2
للمركز الرئيسى والمحافظات 

ادارة مركز نظم 
  المعلومات

ادارة المساحة توفير اجھزة مساحية   3
االمد لمواقع ردم توريد حليب طويل 4

  النفايات التابعة لبلدية الكويت
ادارة شئون البيئة 

مشروع البرنامج االعالمى ( لنشر 5
الوعى البيئى وتثقف المجتمع بمدى 
اھمية الفرز وحماية البيئة والصحة 

  العامة )

  ادارة شئون البيئة

) الة تصوير  11استئجار عدد ( 6
  ذات الفئة الثانية 

  الخدمات العامةادارة 

) جھاز تصوير  2صيانة عدد ( 7
  وتحميض الصور الجوية 

  ادارة الخدمات العامة

توفير بوفيھات ووجبات غذائية 8
  لبلدية الكويت 

  ادارة الخدمات العامة

  ادارة الخدمات العامة  توريد وتنفيذ اختام لبلدية الكويت 9
) مركبة صالون  2استئجار عدد (   10

  بدون سائق 
  ادارة الخدمات العامة

توريد بطاقات وقود مسبقة الدفع   11
للمركبات الحكومية المملكوة لبلدية 

  الكويت

  ادارة الخدمات العامة

مغسلة مركزية لغسيل االعالم   12
  وماكينة تغليف االعالم 

ادارة العالقات العامة 

  ادارة العالقات العامة  املة حملة اعالمية ش  13
  ادارة العالقات العامة  انتاج فليم وثائقى   14
  ادارة العالقات العامة  كتاب النجازات البلدية ومشاريعھا    15
  ادارة العالقات العامة  توريد صحف يومية   16

  مدير عام البلدية






