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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم (
مهـ

2018/66
28-ذو الحجة-1439 هـ 

   االثنين 
2018-09-10 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-09-10

)(   االثنين 2018/66 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

د. رنا عبدالله الفارس

محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

عادل إبراهيم خريبط
مشعل منديل القحص

السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

د.مبارك فهاد العازمي

د.مرسال سعد الماجدي

هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5
6
7
8

9

1

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  12-09-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيد / علي العنزي     رئيس قسم خدمة 
النزيل

السيد/ على المتروك     مدير ادارة 
التوريدات

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيدة/ فاطمة الفوزان     مهندس مشروع

السيدة/ عبير العوضي     مدير نظم 
المعلومات

السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

السيد/ جابر الجاسم     مراقب المناقصات 
والمشتريات

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم 
المناقصات

السيدة/ فرح الجحيدلي     مهندس صناعي

السيد/ عيسى المحمود     مراقب المزانية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

الرقم :- و ك م/2017/2016/71

الرقم :- و ك م /2017/2016/70

الرقم :- أ.ف 2018/2017/5

الرقم :- هـ .غ/م خ ع/ 2019/2018/1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 433/11 ك ف لحافظة 
االحمدي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 433/11 ك.ف لمحافظة 
مبارك الكبير

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الترميم واإلنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد 
محافظة الفروانية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار وسائل نقل برية (سيارات الخدمات)

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/09/23 اجتماع رقم :

فض العطاءات

جامعة الكويت

الرقم :- 2019/2018/18

الرقم :- 2019/2018/13

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الهندسية بقطاع الشويخ -
الدارة االنشاءات والصيانة- جامعة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجديد رخص برامج SPSS لمدة سنتين - جامعة الكويت

 

الموضوع
5

6

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :18/264
 تاريخ الكتاب :2018/08/28

 
 
 

طلب تمديد موعد اقفال  تأهيل مقاولي الهندسة والتوريد واإلنشاء والتشغيل لمشروع األوليفينات
الثالث و العطريات الثاني المتكامل مع مصفاة الزور لمدة شهرين حتى 2018/11/20 مع تمديد 
فترة االستفسارات من قبل المقاولين المتقدمين على ان يتم االجتماع التمهيدي في 2018/9/26 

.

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 2052 المتضمن موعد االجتماع التمهيدي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/   وليد الجمعة      محلل اول الدائرة التجارية
السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع تعديل موعد االجتماع التمهيدي الى 
2018/10/4

واعتراض كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ عادل الخريبط

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث)  إفادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 
2018/2017/2 توفير أيدي عاملة (ضباط امن ) واجهزة ومواد لجميع مراكز وبيوت الشباب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح الجحيدلي     مهندس صناعي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2954
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري الثاني على عقد المناقصة رقم ب ب هـ / 2014/2013/9 مشروع 
تنفيذ الشبكة الضوئية FTTH  المرحلة الثانية (لمدينة صباح االحمد السكنية) المبرم مع/ شركة

كونسبت المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت لتمديد العقد لمدة تسعة اشهر اعتبارا من 
2018/9/13 حتى 2019/6/13 دون تكلفة مالية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2992 المؤرخ في 2018/9/5 والمتضمن تاريخ التمديد 
الصحيح

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فاطمة الفوزان     مهندس مشروع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7397
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة هـ ع / ش أ م /2019/2018/8 شراء اجهزة تدريبية لكلية الدراسات
التكنولوجية وذلك لحاجة الهيئة لالجهزه في الفصل الدراسي االول

- اطلع الجهاز على كتاب الجهه رقم (7632) المؤرخ في 201/7/17 المتضمن نوع طرح  
الممارسة

-بيانات الممارسة:
-ال تقبل للتجزئة

- األوامر التغييرية %15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ على المتروك     مدير ادارة التوريدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وعلى أن 

تكون قابلة للتجزأة

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6310
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ .م .م / 2018/2017/2 ايجار سيارات مع الوقود للهيئة لمدة 
سنتين اعتبارا من 2018/10/1 على النحو التالي:

- البند (1) على/ شركة الكويتية الستيراد السيارات (اقل االسعار مكرر) بمبلغ إجمالي قدره (-
/70,200.ك) المطابق للشروط والمواصفات

-البند (2) على/ شركة يوسف العويد واوالده للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/16,488 د.ك) المطابق للشروط والمواصفات

-البند (3) على/ شركة يوسف العويد واوالده للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/8,376 د.ك) المطابق للشروط والمواصفات

-البند (4) على/ شركة كي جي ال لتاجير السيارات (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره(6,456 
د.ك) المطابق للشروط والمواصفات

*مرفق كتب الهيئة أرقام (6460) (691) المتضمنين تعديل قيمة البند اأول و المبلغ االجمالي 

-مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المحمود     مراقب المزانية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: تأجيل البت بالقرار للبنود أرقام (2 ، 3 ، 4 ) الجتماع قادم

ثانيا: اجراء قرعة للبند رقم (1) استنادا للمادة رقم 61 من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016 بين كل من شركتي ( شركة الكويتية الستيراد السيارات و شركة يوسف العويد 

وأوالدة للتجارة العامة والمقاوالت ).

ثالثا: تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3469
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ . غ/ م خ ع/ 2019/2018/3 تجهيز مختبر السوق المركزي 
لفحص الخضار والفواكه في منطقة الصليبية (أجهزة ومواد استهالكية ومواد تشغيلية) على 

الشركات المتخصصة 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية %25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جابر الجاسم     مراقب المناقصات والمشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/09/23 اجتماع رقم :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3900
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :3594
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

طلب التمديد االول لعقود المناقصة رقم 2015/2014/2(ع) استئجار مركبات مختلفة لالمانة 
لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (29,129/364
د.ك)  تسعة وعشرون الف  ومائة وتسعة وعشرون دينار  وثالثمائة واربعة وستون فلس  الغير 

المبرمة مع الشركات التالية:
 مع/ شركة اوتوماك لتأجير السيارات بمبلغ اجمالي قدره(26,855/400د.ك)

مع/ شركة كي جي إل لتأجير السيارات بمبلغ اجمالي قدره  (2,273/964 د.ك)
و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2019/2018/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/1 استئجار مركبات مختلفة لألمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية على الشركات المتخصصة لمدة سنتين

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية ( %25)

شروط المناقصة:
-شرط الخبرة خمس سنوات

-ان يكون مسجال لدى االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط و التنمية
-ان يكون قد نفذ اعمال مشابهة لمجال عمل المناقصة وان يرفق مع عطائه ما يثبت ذلك

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/09/23 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/1935$
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1959$
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2034573 تركيب خطوط حاويات نزع الملوحة جديدة في 
 GS-21&GC-19,GC-10,GC9 INSTALLATION OF NEW DESALTER

21-TRAIN AT  GC-9,GC-10,GC-19,&GS
, NATIONAL PETROLEUM CONSTRUCTION COMPANY / على  شركة

UAE وكيله المحلي شركة الخريف لبيع وصيانة واصالح معدات استخراج النفط 
(أقل األسعار ) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/69,995,000 د.ك )  فقط 

تسعة وستون مليون  وتسعمائة وخمسة وتسعون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

طلب ترسية مجاميع المناقصة رقم RFQ-2034292 تزويد أنابيب حفر من قياس3/8-2ولغايه 
قياس7 مع ملحقاتها ووصالت بريميوم والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري

 7 SUPPLY OF TUBING & ACCESSORIES SIZES 2-3/8 TO
API/PREMIUM CONNECTION INCLIDING SERVICES FOR

على الشركات المذكورة بكتاب الشركة (أقل األسعار ) المطابقين للشروط والمواصفات  بمبلغ 
إجمالي قدره (59,147,949/182د.ك )   فقط تسعة وخمسون مليون  ومائة وسبعة واربعون 

الف  وتسعمائة وتسعة واربعون دينار  ومائة واثنى وثمانون فلس  الغير .

- اطلع الجهاز على إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :956
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ه ع ش ذ إ (1) 2019/2018 خدمة النزيل  لمدة ثالث سنوات 
على الشركات و المؤسسات المتخصصة

*بيانات المناقصة
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

شروط المناقصة:
-شرط خبره ال تقل عن 5 سنوات في استقطاب و ادارة عمالة فنية متخصصة بمجال الخدمات 

الطبية المساندة
-تقديم اخر 5 ميزانيات مالية وان تكون معتمدة من مكتب تدقيق معتمد

-رأس مال ال يقل عن 1.000,000 د.ك
-تقديم كشوف بعقود الخبرة السابقة في اعمال خدمة النزيل لذوي االحتياجات الخاصة - العقود 
الحكومية و العقود الخاصة و التي تم تنفيذها خالل الخمس سنوات االخيرة و التي ال تقل قيمتها 

عن 500,000د.ك وال يقل عدد العمالة فيها عن 600 عامل لكل عقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / علي العنزي     رئيس قسم خدمة النزيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :957
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ه ع ش ذ إ 2019/2018/2 توريد الحفاظات  لمدة ثالث سنوات
على الشركات والمؤسسات المتخصصة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

شروط المناقصة:
-تقديم اخر ميزانيات معتمدة من مكتب تدقيق حسابات معتمدة من وزارة التجارة و الصناعة

-تقديم رسم توضيحي للهيكل االداري العام الحالي للشركة او المؤسسة و جميع التعديالت التي 
تمت عليه خالل السنوات الثالثة االخيرة ان وجدت

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :139
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/256 توريد وتركيب وفحص وتشغيل 
وضمان خطوط تغذية اإلرسال والهوائيات وأجهزة إرسال تلفزيوني أرضي رقمي (مشروع البث 

التلفزيوني األرضي الرقمي 2T-DVB المرحلة الثالثة) على/ شركة أوالد عبدالعزيز 
عبدالمحسن الراشد (رابع أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,744,826 د.ك) فقط مليون وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة وعشرون دينار 
ال غير.

اطلع الجهاز على كتب الوزارة التالية:
- كتاب الوزارة رقم 133 بتاريخ 2018/5/20 المتضمن الطلب الخطأ

- كتاب شركة الهندسية والتقنيات المتعددة رقم 2018/1428 بتاريخ 2018/6/10 المتضمن 
االستعداد لحضور اجتماع الجهاز للرد على االستفسارات الفنية والشروط الواردة بالمناقصة
- كتاب شركة جيت لنك لالتصاالت رقم 130 بتاريخ 2018/6/11 المتضمن االستعداد لحضور 

اجتماع الجهاز للرد على االستفسارات الفنية والشروط الواردة بالمناقصة
-  كتاب الوزارة رقم 181 المؤرخ في 2018/8/6 المتضمن الرد على إحالة كتاب شركة 

الهندسة والتقنيات وكتاب شركة جيت لنك.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير العوضي     مدير نظم المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية مع 
تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :185
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :182
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد رقم و أ/21117 تطوير خدمه البث التلفزيوني المباشر على االنترنت 
المبرم مع/الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا NTEC لمده ستة أشهر إعتبارا من 

2018/11/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/75,000 د.ك)  فقط خمسة وسبعون الف  دينار  الغير 
وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءت طرح المناقصة البديلة رقم 2019-2018/284

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم و أ / 230-2016/2015 اعمال خدمات االمن و 
الحراسة للمواقع التابعه للوزارة المبرم مع/ شركة مجموعة الفريق االمنية الفنية لخدمات المدن 
لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/10/22 بمبلغ اجمالي قدره (-/52,698 د.ك)  اثنى وخمسون
الف  وستمائة وثمانية وتسعون دينار  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من طرح المناقصة البديلة رقم 

2019-2018/276

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم وجود ممثل الجهة المختص 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/09/23 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9003
 تاريخ الكتاب :2018/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :8291
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة  العامة رقم 2018/19-2019 أعمال استبدال وتركيب بابيات مكثفات لعدد 
7 تشيلر أرقام 1-2-3-5-6-8-12 ادارة اإلنشاءات والصيانة - على الشركات المسجلة بالجهاز 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

*شروط المناقصة:
-على ان يتم التوريد من المصانع المذكورة بوثائق المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/46-2019 صيانة ودعم فني لرخص األرشفه 
الإللكترونية oracle for document management - على الشركات المسجلة بالجهاز 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/09/23 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8793
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/57-2019 توريد وتركيب وتشغيل جهاز نسخ احتياطي 
مركزي (تطوير) - لمركز نظم المعلومات - قسم التشغيل - على الشركات المسجلة بالجهاز 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-مقتصرة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

9001-2000 ISO شهادة-
-ان يكون شريك معتمد لمدة 3 سنوات على االقل

-على المقدم العطاء ان يقدم الوضع المالي للشركة و الميزانية خالل السنتين الماضيتين

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان



2018/66
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14384
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :14772
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/13 القيام باعمال الحراسة االمنية بمقر الهيئة
وبعض مرافقها على / شركة جاسم الشهري للتجارة العامة (سادس أقل األسعار مكرر) المطابق 
للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي وقدره (-/2,310,480 د.ك) فقط مليونان وثالثمائة وعشرة

آالف وأربعمائة وثمانون دينار كويتي ال غير

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2018/2017/17 تقديم خدمات و تنفيذ اعمال بواسطة 
عمالة متخصصة بمنطقة العبدلي الزراعية على  شركة / جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية 

المطابق للشروط والمواصفات (أقل االسعار)  مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 
(-/613,808 د.ك )  فقط ستمائة وثالثةعشر الف  وثمانمائة وثمانية دينار  الغير ،

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :14983
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1952$
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

شركة الفيصل لحراسة المنشات ذ م م
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/24 تقديم خدمات وتنفيذ اعمال 
بواسطة عمالة متخصصة للعمل بمنطقة الوفرة مع/ شركة صبحان للمقاوالت الزراعية لمدة ثالثة
شهور اعتبارا من 2018/12/1 ولغاية 2019/2/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/80.406 د.ك) فقط 
ثمانون الف واربعمائة وستة دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم هـ ز/م 

م/2018-2017/22

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

شكوى الشركة من استبعادها من ترسية أعمال المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/13 القيام 
باعمال الحراسة االمنية بمقر الهيئة وبعض مرافقها

تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز إحالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من
تاريخ استالمه 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ر 2016-13-
2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات التبريد والتكييف باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة 

األولى)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17276
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 18-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية 
لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (الكويت - التضامن - النصر - خيطان - الجهراء) وعدد 2 
ملعب فرعي لكل نادي على/ مؤسسة ديزرت جروب للمقاوالت الزراعية (ثالث اقل االسعار) 
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/298,365 د.ك)  فقط مائتين وثمانية 
وتسعون الف  وثالثمائة وخمسة وستون دينار  الغير لمدة سنتين بناءا على مالحظات ديوان 

المحاسبة مع التأكيد على التوصية وفقا لما نتج عن دراسة الهيئة للمناقصة ولالسباب الموضحة
بكتابها.

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/47) المنعقد في 2018/6/25 المتضمن:
الموافقة على ترسية مؤسسة ديزرت قروب بعد استبعاد1- شركة النخيل لالنتاج الزراعي(اقل 

االسعار) لعدم وجود خبرة سابقة وبعض مستندات المناقصة 2-شركة بروفيشينال المتحدة (ثاني 
اقل االسعار) لعدم وجود خبرة سابقة وبعض مستندات المناقصة ووجود خطأ حسابي عدم موافقة
كل من: عضو مجلس ادارة الجهاز /محمد الخرافي، عضو مجلس ادارة الجهاز /د.محمد العيسى،

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة /د.مبارك العازمي.

ثانيا: عدم الموافقة على ترسية / مؤسسة ديزرت جروب للمقاوالت الزراعية (ثالث اقل االسعار) 
وإعادة دراسة جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية.

ثالثا: تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة.

واعتراض كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان

ممثل وزارة المالية/ مشعل القحص
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17269
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية  المناقصة رقم هـ ع ر 20-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية 
لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (العربي - كاظمة - القادسية - السالمية - اليرموك) وعدد 2 

ملعب فرعي لكل نادي على/ مؤسسة ديزرت جروب للمقاوالت الزراعية (ثاني اقل االسعار) 
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/298,000د.ك)  فقط مائتين وثمانية 
وتسعون الف  دينار  الغير لمدة سنتين بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة مع التأكيد على 

التوصية وفقا لما نتج عن دراسة الهيئة للمناقصة ولالسباب الموضحة بكتابها.

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/47) المنعقد في 2018/6/25 المتضمن:
الموافقة على التوصية بعد استبعاد الشركات وذلك على النحو الوارد بكتاب الجهة أعاله عدم 
موافقة كل من: عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي، عضو مجلس ادارة الجهاز / د. 

محمد العيسى ، ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي.

ثانيا: عدم الموافقة على ترسية / مؤسسة ديزرت جروب للمقاوالت الزراعية (ثاني اقل االسعار) 
وإعادة دراسة جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية.

ثالثا: تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة.

واعتراض كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان

عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. محمد العيسى
ممثل وزارة المالية/ مشعل القحص

ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي
 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17272
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 19-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية 
لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (الشباب - الفحيحيل - الساحل - اتحاد كرة القدم - 

الصليبخات) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي على/ مؤسسة ديزرت جروب للمقاوالت الزراعية 
(رابع اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/278,500 د.ك)  فقط 

مائتين وثمانية وسبعون الف  وخمسمائة دينار  الغير  لمدة سنتين بناءا على مالحظات ديوان 
المحاسبة مع التأكيد على التوصية وفقا لما نتج عن دراسة الهيئة للمناقصة ولالسباب الموضحة

بكتابها.

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/47) المنعقد في 2018/6/25 المتضمن:
الموافقة على التوصية بعد استبعاد الشركات وذلك على النحو الوارد بكتاب الجهة أعاله عدم 
موافقة كل من: عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي ، عضو مجلس ادارة الجهاز / د. 

محمد العيسى ، ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي.

ثانيا: عدم الموافقة على ترسية / مؤسسة ديزرت جروب للمقاوالت الزراعية (رابع اقل االسعار) 
وإعادة دراسة جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية.

ثالثا: تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة.

واعتراض كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان

ممثل وزارة المالية/ مشعل القحص
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13787
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :13772
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/543,400 د.ك) فقط 
خمسمائة وثالثة وأربعون ألف وأربعمائة دينار ال غير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم 2016/2015/17 أعمال صيانة شاملة بالمرافق الرياضية بالهيئات الرياضية  
للمنطقة الثالثة المبرم مع/ شركة علي الصايغ للمقاوالت وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 17160 المؤرخ في 2018/8/14 المتضمن نسبة مصاريف
العقد ومبررات األمر التغييري واإلفادة بأن األمر التغييري من دون تمديد

 

(اعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/514,900 د.ك) فقط 
خمسمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة دينار ال غير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم هـ ع ر 2016/2015/21 أعمال الصيانة شاملة للمرافق الرياضية والهيئات 
الرياضية (المنطقة األولى) المبرم مع/ شركة الراجحي للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لألسباب 

المذكورة بكتاب الهيئة

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 17198 المؤرخ في 2018/8/15 المتضمن نسبة مصاريف
العقد ومبررات األمر التغييري واإلفادة بأن األمر التغييري من دون تمديد

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13825
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (262,537/500 د.ك)  
فقط مائتين واثنى وستون ألف وخمسمائة وسبعة وثالثون دينار وخمسمائة فلس ال غير ما يعادل 

نسبة (25%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ ع ر 2016/2015/20 أعمال تنفيذ الصيانة 
لديوان الهيئة العامة للرياضة ومرفقاتها المبرم مع/ شركة الروابط الكويتية اللبنانية لإلجارة 

العامة والمقاوالت وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 17540 المؤرخ في 2018/8/28 المتضمن نسبة مصاريف
العقد ومبررات األمر التغييري واإلفادة بأن األمر التغييري من دون تمديد

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1737523
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :18013781
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/50 تشغيل وصيانة
وإدارة محرقة كبد (1) المبرم مع/ الشركة الوطنية للتنظيف لمدة سنة اعتبارا من 2018/9/1 

حتى 2019/8/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/206,736 د.ك) فقط مائتين وستة ألف وسبعمائة وستة
وثالثون دينار ال غير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم ص/ م خ 

ع/2018-2017/23

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 702 المؤرخ في 2018/8/26 المتضمن اإلفادة بعدم 
ورودهم موافقة وزارة المالية على اإلعتماد المالي ومبررات أهمية التجديد وبعض التوضيحات 

بخصوص العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (22.927/366د.ك) ما يعادل نسبة 
(0.98%) على قيمة عقد المناقصة رقم م خ ع/25ب/2011-2012 حراسة و امن مرافق 

الوزارة (المجموعة الثانية) المبرم مع / الشركة العالمية لالمن والسالمة و ذلك لزيادة اعداد 
افراد االمن بمقدار (23) ضابط أمن من العمالة العربيةاعتبارا من 2018/9/1 حتى نهاية العقد 

2019/6/17

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
واعتراض كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان
عضو مجلس ادارة الجهاز/ عادل الخريبط

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ.ط.. 
2017/2016/1064 تجهيز اقسام المختبرات (مرحلة الثانية)- مستشفى جابر االحمد وزارة 

الصحة- ادارة الهندسة الطبية

 

 إفادة الجهاز بانتهاء التأمين االولي للمناقصين المشاركين المناقصة رقم هـ 
ط/2017/2016/310 تجهيز قسم االطفال -مستشفى جابر االحمد

- علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل قانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين موافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18/8/2
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :614
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :9836
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم 389LB8 لشراء مواد تستخدم كمحاليل  مخبرية لتحضير 
صفائح الدم الحمراء والبالزما بطريقة اوتوماتيكية ومعقمة من / شركة التقدم التكنولوجي (موزع
محلي)  بمبلغ تقديري (-/1,198,313د.ك) فقط  مليون  ومائة وثمانية وتسعون الف  وثالثمائة 
وثالثةعشر دينار  الغير وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات
العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة .

 

طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم  293LB7 لشراء مواد تستخدم لعمل فحوصات هرمونية من / 
شركة الدائرة المركزية (موزع محلي) بمبلغ تقديري (-/688,644 د.ك) فقط ستمائة وثمانية 

وثمانون ألف وستمائة وأربعة وأربعون دينار كويتي ال غير وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 

2017/30 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة .

 

(اعيد بحث) أوال: طلب األحاطة والعلم بتعديل شراء أدوية حقن لعالج مرضى الروماتويد لكافة 
المستشفيات من/ شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة بدال من شركة المعجل لألدوية وذلك إلنتقال 

حق التوزيع
ثانيا: طلب الموافقة على تعديل القيمة اإلجمالية للشراء لتصبح (-/576,768 د.ك) بدال من (-

/591,437 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 15886 المؤرخ في 2018/8/7 المتضمن عدم وجود 
تخفيص من قبل الشركة

 

الموضوع
5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: أحيط مجلس ادارة الجهاز علما

ثانيا: الموافقة على التعديل

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :118
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :222
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :16348
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :22/7
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم 364LB8 لشراء مواد تستخدم كمحاليل ومستهلكات مخبرية 
ألجهزة COBAS INTEGRA 400 من / شركة الدائرة المركزية (موزع محلي) بمبلغ 

تقديري (-/340,957 د.ك) فقط ثالثمائة وأربعون ألف وتسعمائة وسبع وخمسون دينار كويتي ال 
غير وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

طلب التعاقد المباشر رقم 376LB8 لشراء مواد تستخدم كمحاليل ومستهلكات ألجهزة 
BLOOD GAS لتحليل غازات الدم من / شركة التقدم التكنولوجي (موزع محلي) بمبلغ 

تقديري (-/330,646 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثون ألف وستمائة وست وأربعون دينار كويتي ال 
غير وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

طلب األحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم 129 أدوية حقن انسولين سريعة المفعول لكافة 
األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة الدائرة المركزية بدال من شركة ياكو الطبية

وذلك إلنتقال حق التوزيع

 

COULTER 324 لشراء مواد تستخدم كمحاليل ألجهزةLB7 طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم
ACTI-DIFF لفحوصات أمراض الدم من شركة تكترون لألجهزة االلكترونية (موزع محلي) 
بمبلغ تقديري (-/217,283 د.ك) فقط مائتان وسبعة عشر ألف ومائتان وثالث وثمانون دينار 
كويتي ال غير وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 

والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

الموضوع
8

9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18/7/29
 تاريخ الكتاب :2018/08/09

 
 
 

 رقم الكتاب :514
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :116
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :127
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم 015Z لشراء مواد تستخدم في جراحة العمود الفقري من/ شركة
الغانم هيلثكير للتجارة العامة (موزع محلي) بمبلغ تقديري (-/ 146,480 د.ك)  فقط مائة وستة 
واربعون الف واربعمائة وثمانون دينار الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في 

شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم 485LB7 لشراء مواد تستخدم لصبغ الشرائح من شركة نجمة 
برقان للتجارة العامة والمقوالت (موزع محلي) بمبلغ تقديري (-/108,674 د.ك) فقط مائة 

وثمانية آالف وستمائة وأربع وسبعون دينار كويتي ال غير وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 

2017/30

 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم 292LB8 لشراء مواد تستخدم مواد استهالكية خاصة بجهاز 
THERAPEUTIC PLASMA من/ شركة التقدم التكنولوجي (موزع محلي) بمبلغ تقديري 
(-/ 98.450 د.ك) فقط ثمانية وتسعون الف واربعمائة وخمسون دينار الغير وفقا لنص المادة 

رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب 
المرسوم 2017/30

 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم 030DI8لشراء مواد تستخدم لعالج الكدمات والشد العضلي في
أقسام العظام في المستشفيات الوزارة من/ شركة الدائرة المركزية (موزع محلي) بمبلغ تقديري 

(-/75,000د.ك)  فقط خمسة وسبعون الف  دينار  الغير.

 

الموضوع
12

13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :15706
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

طلب الغاء التعاقد مع / شركة آرجون للتجارة العامة لشراء البند رقم (131-6) بالونات 
ودعامات خاصة بقسطرة االطفال بأحجام مختلفة لحاجة مستشفى الصدري - وحدة قسطرة 

االطفال  وذلك نظرا لعدم موافقة ديوان المحاسبة الرتفاع اسعار بعض البنود.

 

الموضوع
16
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم وجود ممثل الجهة المختص 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/09/23 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/2275$
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم ( 16 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة2016

-شركة مركز الكويت الدولي للتجهيزات الغذائية
- شركة كوالجين لمواد و أدوات التجميل
-شركة سبالير الكويية للتجارة العامة 

- شركة مجموعة التويجري لمشتقات المنتجات الحيوانية والنباتية
- شركة جي اند أي للزهور

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 12-09-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


