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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/22
03-رجب-1439 هـ 

   االثنين 
2018-03-19 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-03-19

)(   االثنين 2018/22 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

د.مرسال سعد الماجدي
سالم ذياب العنزي

د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

بدر عبداللطيف الدويسان
عادل إبراهيم خريبط

هيفاء عبدالعزيز المضف

د. محمد عبدالله العيسى
د. رنا عبدالله الفارس

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة

1
2
3
4
5
6

1

1
2
3

1
2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  21-03-2018 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 لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط و التنمية

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج 
اإلنشائي

السيدة/ ايمان األنصاري     مدير ادارة تنمية
القوى العاملة

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

المهندس/ أحمد جراغ     مساعد المدير العام
لالستشارات

السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات البنكية

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ صالح فرس     مسئول خدمات عامة 
أول

الدكتور/ خالد الرشيد     الوكيل المساعد 
للمنشآت

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم 
المناقصات

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13
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فض العطاءات

وزارة الصحة

الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للصناعة

الرقم :- هـ.ط.. 2017/2016/1064

الرقم :- هـ ع ر 2017-2016-13

الرقم :- هـ ع ص/2020-2017/4

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجهيز اقسام المختبرات (مرحلة الثانية)- مستشفى جابر االحمد 
وزارة الصحة- ادارة الهندسة الطبية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل وصيانة وإصالح خدمات التبريد والتكييف باألندية 
واالتحادات الرياضية (المنطقة األولى)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تركيب وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية وشبكات مكافحة 
الحريق واإلنشاءات الحديدية الصغيرة التابعة للهيئة العامة للصناعة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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فض العطاءات

جامعة الكويت

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد و تركيب و تشغيل جهاز علمي (كلية الطب) ادارة االبحاث الرقم :- 2018/2017/17
(01GM/15/4268) مشروع رقم

 

الموضوع
4
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1965-4
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
(اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1،169،033/562 
د.ك)  فقط  مليون  ومائة وتسعة وستون الف  وثالثة وثالثون دينار  وخمسمائة واثنى وستون 
فلس وتخفيض مبلغ اجمالي قدره (48,832/003 د.ك) فقط ثمانية واربعون الف  وثمانمائة 

واثنى وثالثون دينار  وثالثة فلس  من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ط/189 انشاء وانجاز وصيانة 
تقاطعات على الطرق الرئيسية - الطريق الدائري السادس - المؤدية الى المناطق السكنية 

الجديدة بمنطقة غرب جليب الشيوخ رقم MPW (56) (9) المبرم مع / الشركة الكويتية االولى 
للتجارة العامة والمقاوالت مع تمديد العقد لمدة (16) شهرا من تاريخ صدور امر المباشرة لالمر 

التغييري و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة بعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقه 
وموافقة عضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2793
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م /2018/2017/6 توريد وصيانة عدد (9) قوارب 
بحرية وعربات على الشركات المتخصصة.

-بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل العروض البديلة
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3146
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب االطالع واتخاذ ما يلزم بشأن توصية الفريق الفني المكلف بدراسة مشروع تطوير شبكة 
الكويت للمعلومات (المرحلة الثانية) 2KIN للجهاز المركزي تكنولوجيا المعلومات بعدم سالمة 

مبررات التعاقد المباشر مع/ شركة زاك سليوشنز لالسباب المذكورة بالتقرير المرفق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز الغاء القرار السابق  بإجتماع رقم 2017/60 بتاريخ 2017/8/14)  
المتضمن:الموافقة بأغلبية اعضاءه وعدم موافقة كل من : ممثل االمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية/ السيدة هيفاء المضف وممثل وزارة المالية/ السيد سالم ذياب وممثل الهيئة 

العامة للقوى العاملة/ السيد طالل الغريب
بناءا على التقرير الفني المقدم من األمانة العامة لمجلس الوزراء

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1693
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم م م ك /2017/2016/2 تشغيل وصيانة الرفعات 
الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات االرضية في ميناء الشويخ لمده شهر وذلك 

لحين االنتهاء من اجراءات دراسة والتوصية بالترسية

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للقوى العاملة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11840
 تاريخ الكتاب :2017/12/18

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 11-2018/2017 مع/ معهد الدراسات المصرفيه لتدريب 
وتأهيل عدد (50) من حملة المؤهالت الجامعية والدبلوم بمبلغ اجمالي قدره (-/93,750 د.ك)  
فقط ثالثة وتسعون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير لالسباب المذكورة بكتاب الهيئة وفقا 

للمادة رقم (18) من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 .

- اطلع الجهاز على الكتاب رقم 2811 المؤرخ في 2018/3/1 المتضمن موافقة الفتوى 
والتشريع

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (12311) المؤرخ في 2018/1/2 المتضمن نص المادة 
18 للتعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ايمان األنصاري     مدير ادارة تنمية القوى العاملة
السيدة/ ايمان الحمد     مراقب التقييم والتنفيذ

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :840
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :1437
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :1277
 تاريخ الكتاب :2018/03/13

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/1 امن وحراسة مبنى االمانة على /شركة 
الرائد للحراسة (خامس أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/105,660د.ك)  فقط مائة وخمسة 

الف  وستمائة وستون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات .

 

طلب تمديد كفالة شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني للمناقصة رقم 2017/2016/1 أعمال 
التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات والمراسالت الداخلية لقطاعات األمانة لمدة ثالثة

اشهر اعتبارا وذلك لحين توقيع العقد

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/4 تشغيل وصيانة مبنى االمانه المبرم مع / 
شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 

2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (89,448/400 د.ك) فقط تسعة وثمانون الف واربعمائة 
وثمانية واربعون دينار واربعمائة فلس الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح وترسية المناقصة

رقم 2018/2017/2

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :13964
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

 رقم الكتاب :13928
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

طلب االمانة العامة لمجلس الوزراء اإلفادة بأسباب عدم توقيع عقد المناقصة 
رقم2012/2011/93 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة وبرامج - مركز التقييم والقياس المرساة 

على / شركة بوردن العالمية للتجارة العامة والمقاوالت منذ االشعار بتاريخ 2012/2/9حتى تاريخ
طلب الجامعة الغاؤها بتاريخ 2017/5/3

إطلع الجهاز على  كتاب الجامعة (1036) المؤرخ في 2018/1/31 المتضمن اسباب عدم توقيع
العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

طلب االمانة العامة لمجلس الوزراء اإلفادة بأسباب عدم توقيع عقود البندين (7,9) من المناقصة
رقم 2015/2014/17 توريد و تركيب و تشغيل أجهزة علمية - كلية الهندسة و البترول - قسم 

الهندسة الميكانيكية المرساة على / شركة العيسى لالجهزة الطبية و العلمية (بند رقم 7) و على / 
شركة تقدم الخليج التجارية (بند رقم 9) منذ االشعار بتاريخ 2016/1/5 حتى تاريخ طلب الجامعة 

الغاء المناقصة 2017/10/26

إطلع الجهاز  كتاب الجامعة (1035) المؤرخ في 2018/1/31 المتضمن اسباب عدم توقيع 
العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على إلغاء المناقصة إستنادا لحكم المادة رقم 
(56) من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964

وعدم موافقة ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة /الدكتور مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على إلغاء البندين (7.9) إستنادا لحكم المادة
رقم (56) من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964

وعدم موافقة ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة /الدكتور مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1962
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

طلب تعديل القيمة اإلجمالية لالمر التغييري االول بالزيادة على عقد المناقصة رقم 
10/09/0300c/ku/kucp تنفيذ وصيانة كلية الهندسة والبترول مدينة صباح السالم الجامعية 
المبرم مع/ شركة ميتالورجيكال كوربوريشن الصينية بالتضامن مع/ شركة خالد علي الخرافي 

واخوانه ليصبح (8,412,219/957 د.ك)  فقط ثمانية ماليين  واربعمائة واثنىعشر الف  ومائتين
وتسعة عشر دينار  وتسعمائة وسبعة وخمسون فلس  الغير بدال من (8,550,368/161 د.ك) 

وذلك بناءا على  موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة  بتاريخ 2018/2/15

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2533
 تاريخ الكتاب :2017/12/14

 
 
 

 رقم الكتاب :472
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم 21-2016/2015 تجهيز أسطح 100 موقع بأنظمة 
كهروضوئية المرساه على/ اليف انرجي للمقاوالت الكهربائية  وذلك لعدم توافر الميزانية الخاصة

بالمشروع لسنة 2018-2017

-اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 1908 المؤرخ في 2017/10/12 المتضمن العدول عن 
المناقصة

* مرفق الكتاب رقم 428 المؤرخ في 2018/2/22 المتضمن طلب العميل مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي على الغاء المناقصة اعاله

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ (-/59,088د.ك)  فقط تسعة وخمسون الف  
وثمانية وثمانون دينار  الغيرما يعادل نسبة(12,2%) على قيمة عقد المناقصة رقم 2015/22-

2016 أعمال تنظيم و تنفيذ أعمال األمن و الحراسة المبرم مع /شركة مركز الرواد للخدمات 
االمنية وذلك لزيادة عدد 17 فرد أمن وعدد 3 سائقين مع سيارة دفع رباعي لموقع اللياح التابع 

للمعهد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح فرس     مسئول خدمات عامة أول

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :107/5/27
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 3-2018/2017 خدمات تقنية لتطوير وتحديث المختبرات 
للمعهد

*بيانات المناقصة:
-غير قابلة للتجزئة

-ال تقبل عروض بديلة
-نسبة االوامر التغييرية (%10)
90001:2015 ISO شهادة-

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2659
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2574
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2575
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

طلب التجديد األول لعقد تدريب الطيارين على الجهاز التشبيهي لطائرة (650G) المبرم مع / 
شركة EMIRATES CAE FLIGHT TRAINING لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 

2018/6/1 حتى 2021/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/4.493.907 $) ما يعادل (-/1,350,000
د.ك) فقط مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

طلب التجديد الثالث لعقد رقم (دأ/م/47)اعمال التشغيل والصيانة لمباني وانظمة ومرافق قصر 
السيف العامر المبرم مع / شركة الخرافي ناشيونال لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 

2019/3/31بمبلغ إجمالي قدره (937.666/668 د.ك)  فقط تسعمائة وسبعة وثالثون الف  
وستمائة وستة وستون دينار  وستمائة وثمانية وستون فلس الغير بنفس الشروط والمواصفات 

واالسعار لحين االنتهاء من اجراءات اعادة طرح الممارسة الجديدة

 

طلب التجديد الرابع للعقد رقم د أ/ هـ/71 أعمال الصيانة الشاملة والتشغيل والتركيبات لألعمال 
الهندسية لمباني المطار األميري المبرم مع / الشركة الوطنية لتطوير مشاريع البنية التحتية 
(شركة الخرافي ناشيونال سابقا) لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/214,000 .ك) فقط مائتان وأربعة عشر ألف  دينار الغير لحين االنتهاء من 

اعداد مستندات ووثائق طرح الممارسة الجديدة

 

الموضوع
1

2

3

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2573
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2591
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2576
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

طلب التجديد الرابع لعقد المناقصة رقم دأ/هـ/13 تشغيل وصيانة قاعات التشريفات بمطار الكويت
الدولي المبرم مع / الشركة الوطنية لتطوير مشاريع البنية التحتية (شركة الخرافي ناشيونال 

سابقا) لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي وقدره (-/125,400 
د.ك) فقط مائة وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة دينار ال غير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

طرح الممارسة الجديدة لنفس األعمال.

 

طلب التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم دأ/هـ/ 77 خدمات إدارة كامل النادي الصحي وقاعة 
المؤتمرات بقصر بيان وقصر الضيافة باألحمدي مع/ الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية 

التحتية (شركة الخرافي ناشيونال سابقا) لمدة شهرين اعتبارا من  2018/4/1 حتى 
2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره إجمالي قدره (-/ 80,750 د.ك) فقط ثمانون الف وسبعمائة 
وخمسون دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من إجراءات طرح الممارسة الجديدة رقم دأ/هـ/ 77

 

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم دأ/هـ/89 اعمال الصيانة لالنظمة الميكانيكية والكهربائية 
واالعمال االنشائية للمبنى االداري بقصر السيف العامر المبرم مع/ الشركة الوطنية لتطوير 

مشاريع البنية التحتية (سابقا شركة الخرافي ناشيونال) لمدة سنة اعتبارا من 2018/3/24 بمبلغ
اجمالي قدره (-/66,165 د.ك)  فقط ستة وستون الف  ومائة وخمسة وستون دينار  الغير لحين 

االنتهاء من اجراءات اعادة طرح االعمال في ممارسة جديدة

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201806714
 تاريخ الكتاب :2018/03/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/5 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية المنطقة (1) المنطقة األولى على / شركة المنذر
العقارية (ثاني أقل األسعار) بنسبة خصم (-22.23%) بمبلغ اجمالي قدره (-/3,888,500 د.ك)
فقط ثالثة ماليين  وثمانمائة وثمانية وثمانون الف  وخمسمائة دينار  الغير بدال من / شركة القلعة

الكويتية  (رابع أقل األسعار)

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 201805464 المؤرخ في 2018/2/28 المتضمن 
مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة و مازال الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم 
2017/84 المؤرخ في 2017/11/15 :المتضمن  بعد مراجعة االسعار المنخفضة المقدمة 
بالمناقصة وفقا لنص المادة (58) وبناءا عليه قرر مجلس إدارة الجهاز بإجماع االعضاء 

الحاضرين الموافقة على توصية الوزارة عمال بنص المادة رقم (40) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016.

مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201806536
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب االطالع وابداء الرأي للمناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز اعمال التنظيف 
والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية المرساة على النحو التالي:
-منطقة العاصمة التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ترست التخصصية بمبلغ 

(7,977,486/636 د.ك)
-منطقة حولي التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الكويتية االولى للنظافة بمبلغ (-

/7,417,836 د.ك)
-منطقة مبارك الكبير التعليمية والمدارس التابعة لها على/ مركز الشاهين الذهبي بمبلغ (-

/5,694,543 د.ك)
-منطقة االحمدي التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها 

بمبلغ (6,856,611/120 د.ك)
-منطقة الفروانية التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الشماسية العالمية بمبلغ 

(721,828/800 د.ك)
-منطقة الجهراء التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية 

بمبلغ (6,856,611/120 د.ك)
 وذلك لعدم توقيع العقود المناطق  لعدم تطبيق قرار وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم (14) 
لسنة 2017 الذي ينص على زيادة الحد األدنى ألجر عامل النظافة الى (75 د.ك) بدال من (60 

د.ك)

*مرفق كتاب الوزارة رقم (34201) المؤرخ في 2017/12/24

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الجهة وعن 
الشركات التالية:

-شركة ترست التخصصية
- مركز الشاهين الذهبي

- شركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها
- شركة الشماسية العالمية 

إستنادا لحكم المادة رقم (55) من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201805749
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

 رقم الكتاب :201804072
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع/2012/35-2013 تنفيذ و 
انشاء وانجاز وصيانة مبنى روضة اطفال بمنطقة مبارك العبدالله قطعة 2 التابعة لمنطقة حولي 

التعليمية بنظام تسليم المفتاح لمدة ثالثة أشهر حتى يتسنى لهم اجراءات التعاقد وموافاتهم 
بالكفالة االولية للمناقص الفائز

علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 

طلب التالي:
اوال: إعادة عرض ترسية المناقصة رقم م ع/2016/2015/51 تنفيذ اعمال الصيانة و الترميم و

االعمال االنشائية لمدارس و مباني منطقة ديوان عام الوزارة ( المنطقة االولى) على / شركة 
العدواني (ثالث أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (-14.66 %) بناءا على مالحظات ديوان 

المحاسبة.
ثانيا: تجديد الكفالة األولية للمناقصين المشاركين لمدة ثالث شهور لحين األنتهاء من أخذ موافقة

الجهات الرقابية وإتمام إجراءات التعاقد

*اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 201805472 الؤرخ في 2018/3/1 المتضمن 
مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة و مازال الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم 
2017/84 المؤرخ في 2017/11/15 :المتضمن  بعد مراجعة االسعار المنخفضة المقدمة 
بالمناقصة وفقا لنص المادة (58) وبناءا عليه قرر مجلس إدارة الجهاز بإجماع االعضاء 

الحاضرين الموافقة على توصية الوزارة عمال بنص المادة رقم (40) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201806010
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2018002848
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

طلب تمديد الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع / 2016/2015/45 تنفيذ 
أعمال إصالح وصيانة وتشغيل معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمباني الوزارة التابعة

لديوان عام الوزارة (المنطقة األولى) الشويخ/الجابرية /الزهراء لمدة ثالثة اشهر حيث ان 
المناقصة لدي ديوان المحاسبة قيد الدراسة

 

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ 
وتجهيز اعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية لمدة اربعة 

أشهر وذلك لعدم توقيع العقد .

علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

*اطلع الجهاز على  صورة من كتاب الوزارة (34023) المؤرخ في 2017/12/21 المتضمن 
طلب تمديد الكفاالت

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201806027
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :201806021
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :201806023
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد رقم 26 للمناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز اعمال 
التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية (منطقة حولى التعليمية)المبرم

مع/شركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 
حتى2018/6/30 بمبلغ اجمالي قدره(585,825/000د.ك)  فقط خمسمائة وخمسة وثمانون الف

 وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ خالد الرشيد     الوكيل المساعد للمنشآت
السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم م ع /16و /2008/2007 تنفيذ أعمال النظافة لمباني 
ومدارس منطقة الجهراء التعليمية المبرم مع/شركة الكويتية لنقل النفايات و معالجتها لمدة ثالث 
شهور اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/530,292 د.ك) فقط 
خمسمائة وثالثون الف  ومائتين واثنى وتسعون دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة و ذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2016-2015/36

 

طلب التمديد الرابع لعقد رقم 22 للمناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز اعمال 
التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية ( منطقة مبارك الكبير) المبرم 

مع/شركة الكويتية لنقل النفايات و معالحتها لمده ثالث شهور اعتبارا من 2018/4/1 حتى 
2018/6/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/367.545 د.ك) فقط ثالثمائة وسبعة وستون الف  

وخمسمائة وخمسة واربعون دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة.

 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/366$
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الخامس بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,945,578 د.ك)  فقط  مليون
 وتسعمائة وخمسة واربعون الف  وخمسمائة وثمانية وسبعون دينار  الغير ما يعادل نسبة 

(33.04%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2298 تقديم خدمات عامة لمستشفى االحمدي 
في مجال التغذية والنظافة والغسيل والكي والخياطة المبرم مع/ شركة آلليء الكويت لخدمات 

التغذية لتغطية تكاليف االعمال الموضحة بالجدول في كتاب الشركة ولحين االنتهاء من اجراءات 
-RFP) و (2032855 اقفلت في 2017/12/17-RFP) ترسية المناقصتين البديلتين رقم

2028846 اقفلت في 2018/2/18)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/60$
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/599$
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2037664 انشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة 
بجهد KV11 للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 3&2 , 1 في جنوب شرق الكويت  

  CONSTRUCTION OF 11KV ELEVATED SEP AREA
SUBSTATIONS

AND 3 IN SEK AREA 1.2 على الشركات المذكورة بكتاب الشركة وفقا ألسس ومعايير 
اإلختيار والتأهيل المذكورة بكتاب الشركة.

*بيانات المناقصة:
-التقبل التجزئة.

-ال تقبل العروض البديلة
*شروط المناقصة:

 2037663/RFP 2037664 و/RFP وثائق المناقصة تتضمن شرط أن المناقصتي رقمي
سيتم ترسية كل مناقصة واحدة فقط على مناقص فائز حتى ولو كان صاحب أقل األسعار لكل 
منهما بحيث يكون لشركة النفط الحق بالتوصية بالترسية شريطة أن يكون مطابقا للشروط 

والمواصفات المطلوبة وال يحق له إختيار المناقصة التي سيتم ترسيتها عليه.

 

طلب الموافقة على تقديم موعد اقفال المناقصة رقم RFP-2016663 خدمات صيانة انظمة 
االتصاالت الالسلكية التابعة للشركة ليصبح في 2018/4/1 بدال من 2018/4/29 وذلك لالسباب 

الموضحة بمرفقات كتاب الشركة

** علما بأن المناقصة تم طرحها لمدة 90 يوما وذلك استنادا الى نص المادة 33 -88 من 
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط ليصبح :( أن يكون إجمالي المناقصتين أرقام
RFP/2037664 و RFP/2037663 أقل تكلفة أسعار للجهة )

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/59$
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2037663 انشاء محطات كهربائية 
فرعية مرفوعة بجهد Kv11 للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 4&5 في جنوب وشرق 

  CONSTRUCTION OF 11KV ELEVATED SEP AREA الكويت
 SUBSTATIONS 4 AND 5 IN SOUTH AND EAST KUWAIT AREA
على الشركات المذكورة بكتاب الشركة وفقا ألسس ومعايير اإلختيار والتأهيل المذكورة بكتاب 

الشركة.

*بيانات المناقصة:
-التقبل التجزئة.

-ال تقبل العروض البديلة
*شروط المناقصة:

 2037663/RFP 2037664 و/RFP وثائق المناقصة تتضمن شرط أن المناقصتي رقمي
سيتم ترسية كل مناقصة واحدة فقط على مناقص فائز حتى ولو كان صاحب أقل األسعار لكل 
منهما بحيث يكون لشركة النفط الحق بالتوصية بالترسية شريطة أن يكون مطابقا للشروط 

والمواصفات المطلوبة وال يحق له إختيار المناقصة التي سيتم ترسيتها عليه.

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط ليصبح :( أن يكون إجمالي المناقصتين أرقام
RFP/2037664 و RFP/2037663 أقل تكلفة أسعار للجهة )

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/495$
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

طلب الموافقة على اضافة شرط للمناقصة رقم RFP-2026526 خدمات صيانة لمرافق اإلنتاج 
لمناطق شرق الكويت الذي ينص على "اي مناقص يكون لديه اكثر من عقد ساري ومبرم مع 
شركة نفط الكويت لصيانة مرافق انتاج النفط و/او الغاز ، يجب عليه عدم المشاركة في هذه 
المناقصة وفي حال قام بالمشاركة بها سوف لن يتم تقييم عطاءه" وذلك لالسباب الموضحة 

بكتاب الشركة

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقه
و موافقة كل من:

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عبدالله سعود العبدالرزاق
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل خريبط

عضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/67$
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

شركة مجموعة الكاظمي الدولية للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :6083
 تاريخ الكتاب :2017/12/05

شركة كي دي دي بي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

 رقم الكتاب :003
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

شركة الخريف لبيع وصيانة واصالح معدات 
استخراج النفط  ذ م م

 
 

 GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., SOUTH اعتذار شركة
KOREA موكلي/ شركة مجموعة الكاظمي الدولية للتجارة العامة والمقاوالت عن المشاركة 
في المناقصة رقم RFP-2029787 منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 

171- غرب الكويت لالسباب الموضحة بكتاب الشركة المرفق

 

- RFP (اعيد بحث) طلب الشركة اإلفادة عن أسباب عدم دعوتها للمشاركة بالمناقصة رقم
I 2022083تركيب صمامات ألنابيب المياه المالحة و خطوط معالجة الملوحة في مراكز التجميع
 INSTALLATION OF ESDVs & FVs ON BRACKISH جنوب و شرق الكويت

S&EK GCS WATER LINES OF OLD DESALTER TRAINS AT

- اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم 2018/233 بتاريخ 2018/2/7 المتضمن الرد 
على احاله كتاب شركة كي دي دي بي

 

طلب الشركة اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على قبولها ضمن الشركات المؤهلة 
للمناقصة رقم RFP-2029787 منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 171-

 NEW GAS SWEETENING FACILITY AT BS - 171 WEST غرب الكويت
KUWAIT وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  عدم قبول تظلم الشركة لتقديمه بعد الموعد المحدد للتظلمات استنادا لحكم الماده (16) من 
قانون المناقصات رقم (2016/49)

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لسابقة النظر بطلب الشركة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/264$
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم RFP-2045775 مع / شركة سبتكو العالمية البترولية (على اساس 
عقد مكمل) للعقد الحالي رقم (37195) توسعة مرافق معالجة الغاز الحمضي في غرب الكويت و
EXPANSION OF GASS SWEETENING FACILITY IN الخدمات المرتبطة بها

WEST KUWAIT AND ASSOCIATED SERVICES بمبلغ اجمالي قدره (-
/15،852،850 د.ك)   فقط خمسةعشر مليون  وثمانمائة واثنى وخمسون الف  وثمانمائة 
وخمسون دينار  الغير  بموجب عقد لمدة (243) يوم العمال التصميم والهندسة والتزويد 

واالنشاء (731) يوم لتشغيل وصيانة المنشأه الجديدة وتمديد المرحلة الثانية لمنشاه المعالجة 
الحالية لمدة (589) يوما بعد تاريخ 2018/8/20 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

مرفق كتاب الجهه رقم 2018/537 بتاريخ 2018/2/27

 

الموضوع
9
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1574334
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

 رقم الكتاب :1581276
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2013/2012/17 توريد وتركيب وتشغيل 
وصيانة وادارة محرقة الشعيبة (2) مع فك وازالة المحرقة القديمة المبرم مع / شركة كاووش 
المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 
بمبلغ اجمالي قدره (-/93.000 د.ك) فقط ثالثة وتسعون الف  دينار  الغير لحين اإلنتهاء من 

إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم ص/م خ ع/2018/2017/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

طلب إلغاء المناقصة رقم ص / م خ ع /2018/2017/20 صيانة و اصالح و توسعة نظام تلقي 
البالغات و توجيه سيارات االسعاف بادارة الطوارئ الطبية وذلك الجراء مزيد من الدراسة 

والحصول على مواصفات افضل مع موافاة الجهاز بالمناقصة الجديدة بعد التعديل على 
المواصفات الفنية والشروط الخاصة وفقا لطلب الجهة الفنية بالوزارة لطرحها على الشركات 

المتخصصة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2035
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 رقم الكتاب :470811
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

 - ETEPLIRSEN )EXONDYS 51( 500MG (حقن) طلب تعديل قيمة شراء ادوية
ETEPLIRSEN (EXONDYS 51 100MG لعالج مرض ضمور العضالت (دوشيني) 
لمركز األمراض الوراثية باألمر المباشر من / شركة الغانم هيلثكير للتجارة العامة ليصبح بمبلغ 
إجمالي قدره (-/6.915.293 $) ما يعادل (2,088,418 د.ك) فقط مليونين وثمانية وثمانون 
الف واربعمائة وثمانية عشر دينار الغير بدال من (2,161,056 د.ك) حيث ان المبلغ الذي تمت 

الترسية عليه تم عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

طلب التعاقد المباشر رقم ص /م ام/2018/2017/276 مع / شركة جلوبال بروجاكتس للتجارة 
العامة (الوكيل المحلي الوحيد) صيانة نظام نقل وتبادل بيانات المرضى بين طاقم االسعاف 

والمستشفيات من خالل شبكة االتصال الرقمية TETRA بمبلغ إجمالي قدره (-
/1,972,504.ك) فقط  مليون  وتسعمائة واثنى وسبعون الف  وخمسمائة واربعة دينار  الغير 

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

إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 1547144 بتاريخ 2018/2/18 المتضمن موافقة الفتوى 
والتشريع

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 478179 بتاريخ 2017/12/19 المتضمن مادة القانون.

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :106
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2034
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب اإلذن لشراء المادة TRULICITY 1.5MG لعالج مرضى السكر باألمر المباشر من 
/شركة بدر سلطان وإخوانه (موزع وحيد) بمبلغ إجمالي تقديري قدره (-/3.652.750 $) ما 

يعادل (-/1,114,089 د.ك) مليون  ومائة واربعة عشر الف  وتسعة وثمانون دينار  الغير وفقا 
للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث الشركة الوحيدة المسجلة للمواد 
بإدارة المستودعات الطبية

- مرفق صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن الموافقة 
على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم الطبية لحين اعداد

التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-مرفق كتاب الوزارة رقم 161 المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس
وكيل حصري

 

طلب تعديل قيمة شراء ادوية (حبوب) RUXOLITINIB (JAKAVI) 20MG لعالج 
مرضى السرطان لحاجة كافة المستشفيات  باالمر المباشر من/ شركة المعجل لالدوية ليصبح 
بمبلغ اجمالي قدره (-/2.903.200USD) ما يعادل (-/876.766د.ك) فقط ثمانمائة وستة 

وسبعون الف  وسبعمائة وستة وستون دينار  الغير بدال من (-/879.670د.ك)  حيث ان المبلغ 
الذي تم الترسية عليه تم عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة 

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي
شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :105
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2036
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب االذن لشراء المادتين التاليتين :
SGLT-2 INHIBITOR JORDIANCE 10MG -
SGLT-2 INHIBITOR JORDIANCE 25MG -

لكافة المستشفيات باالمر المباشر من/ شركة ياكو الطبية (موزع وحيد) بمبلغ اجمالي تقديري 
قدره (-/2,700,045 $) ما يعادل (-/815,414 د.ك) فقط ثمانمائة وخمسة عشر الف واربعمائة
وأربعة عشر دينار الغير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات 

العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة هي الوحيدة 
المسجلة للمادة في سجل الموردين في ادارة المستودعات الطبية

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن الموافقة 
على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم الطبية لحين اعداد

التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-مرفق كتاب الوزارة رقم 163المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس 
وكيل حصري

 

طلب تعديل قيمة شراء أدوية حقن  CANALINUMAB (ILARIS)150 MG عالج 
الروماتويد باألمر المباشر من شركة / المعجل لألدوية لتصبح بمبلغ إجمالي قدره (-

/2,674,400 $) مايعادل (-/807,669 د.ك) فقط ثمانمائة وسبعة الف  وستمائة وتسعة وستون
دينار  الغير بدال من (-/813,018 د.ك) حيث ان المبلغ الذي تم الترسية عليه تم عرضه على 

اللجنة الدائمة لالدوية.

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :110
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2037
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب االذن لشراء DENOSUMAB (XGEVA)120MG لعالج مرضى السرطان لمركز 
حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية باالمر المباشر من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي 
الدوائية (موزع وحيد) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/2,250,000 $) ما يعادل (-/686,250 

د.ك) فقط ستمائة وستة وثمانون الف ومائتين وخمسون دينار الغير وذلك وفقا للمادة رقم (18) 
من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30 حيث ان الشركة هي الوحيدة المسجلة للمادة في سجل الموردين في ادارة 
المستودعات الطبية

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن الموافقة 
على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم الطبية لحين اعداد

التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 175المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع 
للمادة وليس وكيل حصري

 

 FACTOR8 (KOGENATE)1000IU PURIFED gugh طلب تعديل قيمة شراء مادة
لعالج أمراض الدم باألمر المباشر من / شركة الغانم هيلثكير للتجارة العامة لتصبح بمبلغ إجمالي 

قدره (-/2.254.250 $) ما يعادل (-/680,784د.ك)  فقط ستمائة وثمانون الف  وسبعمائة 
واربعة وثمانون دينار  الغير بدال من (-/678,484د.ك) حيث ان المبلغ الذي تم الترسية عليه تم 

عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :97
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2041
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب اإلذن لشراء المادة COMLETE NUTRITION FOR DIABETES لعالج 
مرضى السكر باألمر المباشر من / شركة المعجل لالدوية (موزع وحيد) بمبلغ إجمالي تقديري 

قدره (-/2.058.210 $) ما يعادل (-/619,521 د.ك) فقط ستمائة وتسعة عشر الف وخمسمائة 
واحدى وعشرون دينار الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات 

العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث 
الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية

- اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 
المتضمن الموافقة على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم

الطبية لحين اعداد التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 165المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع 
للمادة وليس وكيل حصري

 

 S.N %0.05 MOMETASONE FUROATE طلب تعديل قيمة شراء البند (105) مادة
(NASONEX) باألمر المباشر من / شركة المعجل لالدوية لتصبح بمبلغ إجمالي قدره (-

/553.750د.ك) فقط خمسمائة وثالثة وخمسون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير بدال من 
(-/536.332 د.ك) وذلك بعد عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

الموضوع
11

12

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع 
قبل توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :109
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :112
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب اإلذن لشراء المادة PREGABALIN(LYRICA) 150MGCAP لعالج األمراض 
العصبية باألمر المباشر من /شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (موزع وحيد) بمبلغ إجمالي 

تقديري قدره (1.740.018/56 $) ما يعادل (-/527,226 د.ك) فقط خمسمائة وسبعة وعشرون 
الف  ومائتين وستة وعشرون دينار الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن 
المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز 

المخزون حيث الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية

- اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 
المتضمن الموافقة على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم

الطبية لحين اعداد التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-و كتاب الوزارة رقم 164المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس 
وكيل حصري

 

طلب اإلذن لشراء المادة OXALIPLATIN (ELOXATIN) 200MG لعالج مرضى 
السرطان باألمر المباشر من /شركة بدر سلطان وإخوانة (موزع وحيد) بمبلغ إجمالي تقديري 

قدره (-/1.701.600 $) ما يعادل (-/515,584 د.ك) فقط خمسمائة وخمسة عشر الف  
وخمسمائة واربعة وثمانون دينار الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز 
المخزون حيث الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية 

- اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 
المتضمن الموافقة على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم

الطبية لحين اعداد التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-و كتاب الوزارة رقم 166المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس 
وكيل حصري

 

الموضوع
13

14

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع 
قبل توقيع العقد

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع 
قبل توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2038
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2039
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2042
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

 -N (FLUTICASONE PROPIONATE (FLIXONASE  طلب تعديل قيمة شراء
SPRAY لعالج حاالت الحساسية والرشح واحتقان االنف للكبار باألمر المباشر من / شركة 

محمد ناصر الهاجري لتصبح بمبلغ إجمالي قدره (-/1.561.000 $) ما يعادل (-/469,939د.ك)
 فقط اربعمائة وتسعة وستون الف  وتسعمائة وتسعة وثالثون دينار  الغير بدال من (-

/489,861د.ك )  حيث ان المبلغ الذي تم الترسية عليه تم عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

طلب تعديل قيمة شراء ادوية (حبوب) VILDAGLIPTIN 50MG GALVUS لعالج 
امراض السكر لحاجة كافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات باالمر المباشر من/ شركة 
المعجل لالدوية ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/1.435.716USD) ما يعادل (-/433.586د.ك) 

فقط اربعمائة وثالثة وثالثون الف  وخمسمائة وستة وثمانون دينار  الغير بدال من (-
/432.150د.ك) حيث ان المبلغ الذي تمت الترسية عليه تم عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

طلب تعديل قيمة شراء  C.S ABATACEPT (ORENCIA)125MG لعالج مرضى 
الروماتيزم باألمر المباشر من / شركة الحافظ التجارية لتصبح بمبلغ إجمالي قدره (-

/1,364,000 $) ما يعادل (-/411,928 د.ك)   فقط اربعمائة واحدىعشر الف  وتسعمائة وثمانية
وعشرون دينار  الغير بدال من (-/500,000د.ك)  حيث ان المبلغ الذي تم الترسية عليه تم 

عرضه على اللجنة الدائمة لالدوية

 

الموضوع
15

16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :23466
 تاريخ الكتاب :2017/11/07

 
 
 

 رقم الكتاب :634
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد االدوية والمستحضرات الطبية للشركة المصنعة  
BAYER HEALTHCAR في مناقصة الخليج رقم (35) توريد االدوية والمستحضرات 

الطبية (المجموعة الثانية ) مع/ شركة الغانم هيلثكير بمبلغ اجمالي قدره (1,366,145/80 $) 
مايعادل (409,844د.ك)    فقط اربعمائة وتسعة الف  وثمانمائة واربعة واربعون دينار  الغير 

بدال من/ شركة ياكو الطبية  وذلك النتقال الوكالة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20165 المؤرخ في 2017/9/26

 

 1.65 HAEMO DIALYZER HIGHFLUX EVODIAL (اعيد بحث) طلب شراء
2M2.2& 2M كفالتر لتنقية الدم من خالل مكائن الغسيل الكلوي لمراكز غسيل الكلى من / 
شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي والحصري للشركة المصنعة) بمبلغ اجمالي تقديري 
قدره (-/388,600 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية وثمانون الف وستمائة دينار الغير وذلك النها 

الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية ووفقا للمادة رقم (18) من القانون 
رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 194 بتاريخ 2018/3/15 المتضمن توضيح المادة

 

الموضوع
18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع 
قبل توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :114
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :120
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب االذن لشراء (HIV) TRUVADA  ادوية (حبوب) مضاد للفيروسات لكافة المستشفيات 
باالمر المباشر من/ شركة وربة للتجهيزات الطبية (موزع وحيد) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-
/366,283 د.ك)  فقط ثالثمائة وستة وستون الف  ومائتين وثالثة وثمانون دينار الغير وذلك 

وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة
بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة هي الوحيدة المسجلة للمادة في سجل 

الموردين في ادارة المستودعات الطبية

- اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 
المتضمن الموافقة على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم

الطبية لحين اعداد التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-و كتاب الوزارة رقم 167المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس 
وكيل حصري

 

-CATHETER LOCK SOLUTION TAUROLOCK طلب االذن لشراء المادة
U2500 , UNIT-VIL تستخدم لقساطر الغسيل الكلوي لحاجة مراكز غسيل الكلى  باالمر 
المباشر من/ شركة بدر سلطان واخوانه (موزع وحيد) بقيمة تقديرية (-/292.500د.ك) فقط 

مائتين واثنى وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 
في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 

- اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 
المتضمن الموافقة على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم

الطبية لحين اعداد التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-و كتاب الوزارة رقم 171المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس 
وكيل حصري

 

الموضوع
20

21

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع 
قبل توقيع العقد

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع 
قبل توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :123
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :119
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب االذن لشراء DUTASTERIDE (AVODART) 0.5MG ادوية حبوب لعالج 
امراض المسالك البولية لكافة المستشفيات باالمر المباشر من/ شركة ياكو الطبية (موزع وحيد) 
بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/860,000 $) ما يعادل (-/260,580 د.ك)  فقط مائتين وستون 
الف  وخمسمائة وثمانون دينار  الغير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن 
المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة 

هي الوحيدة المسجلة للمادة في سجل الموردين في ادارة المستودعات الطبية

- اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 
المتضمن الموافقة على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم

الطبية لحين اعداد التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-و كتاب الوزارة رقم 172المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس 
وكيل حصري

 

 ACIDIC CONC.FOR BICART SELECTBAG طلب االذن لشراء المادة
AX275, UNIT: BAG تستخدم كمحاليل لمكائن الغسيل الكلوي لحاجة مراكز غسيل الكلى 

باالمر المباشر من/ شركة التقدم التكنولوجي (موزع وحيد) بقيمة تقديرية (-/240.000 د.ك) فقط
مائتين واربعون الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

- اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 
المتضمن الموافقة على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم

الطبية لحين اعداد التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-و كتاب الوزارة رقم 174المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس 
وكيل حصري

 

الموضوع
22

23

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع 
قبل توقيع العقد

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع 
قبل توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :122
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :115
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب االذن لشراء PULMOZYME INHALATION SOLUTION لعالج التليف 
التكيسي في الرئة لكافة المستشفيات باالمر المباشر من/ شركة علي عبدالوهاب المطوع 

التجارية (موزع وحيد) بمبلغ اجمالي تقديره قدره (-/758,400 $) ما يعادل (-/226,003 د.ك) 
فقط مائتين وستة وعشرون الف  وثالثة دينار الغير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 

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

- اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 
المتضمن الموافقة على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم

الطبية لحين اعداد التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-و كتاب الوزارة رقم 173المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس 
وكيل حصري

 

 R. CONTRAST MEDIA FOR MRI.L طلب االذن لشراء
(DOTAREM)15MG صبغة لالشعة لكافة المستشفيات باالمر المباشر من/ شركة التقدم 
التكنولوجي (موزع وحيد) بمبلغ اجمالي تقديري قدره (-/153,750 د.ك)  فقط مائة وثالثة 

وخمسون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49
في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان 

الشركة هي الوحيدة المسجلة للمادة في سجل الموردين في ادارة المستودعات الطبية

- اطلع الجهاز على صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 
المتضمن الموافقة على الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم

الطبية لحين اعداد التعديل والرد على الشروط المطلوبة

-و كتاب الوزارة رقم 169المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس 
وكيل حصري

 

الموضوع
24

25

م

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

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع 
قبل توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :637
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

 HAEMO DIALYZER HIGHFLUX (اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر لشراء أدوية
2M1.65 كفالتر لتنقية الدم من خالل مكائن الغسيل الكلوي لمراكز غسيل الكلى من / شركة 

التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي والحصري للشركة المصنعة) بمبلغ اجمالي قدره (-
/360,000 د.ك) فقط ثالثمائة وستون الف دينار الغير وذلك كون الشركة الوحيدة السجلة لدى 

ادارة المستودعات الطبية وذلك وفقا لنص المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن 
المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 194 بتاريخ 2018/3/15 المتضمن توضيح المادة

 

الموضوع
26
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع 
قبل توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/604$
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

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 االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.
1-شركة سقاالت الرواد للمقاوالت العامة والمباني

2-شركة تيرمنال اليت للمقاوالت الكهربائية 
3-شركة فري هاند للتجارة العامة

4-شركة فن خانة لمقاوالت الديكور
5-شركة يونيك جروب لحراسة المنشآت
6-شركة مواجيب للتجهيزات الغذائية

7-شركة الثنائية بلس للتجارة العامة والمقاوالت
8-شركة مجموعة بوشهري ميديكال

9-برميوم كار لتأجير وإستئجار السيارات
10-مؤسسة المانع الدولية للتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :1566771
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

 رقم الكتاب :31878
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره (677،986/226 د.ك)               
مايعادل نسبة (21،1%) على عقد اإلتفاقية رقم 2013/2012/10 خدمات مراجعة                
التصميم واإلشراف على التنفيذ لمشروع توسعة مستشفى األميري المبرم                             
 مع Obata Hellmuth & Kassabaum inc (HOK) بالمشاركة                             
                              (KEO) مع مكتب كيو انترناشيونال كونسلتنتس لالستشارات الهندسية
 وذلك لتمديد العقد لمدة (272) يوم تنتهي في 2018/8/28 بسبب تمديد                             

 عقد المقاول لمدة (272) يوم إلضافة بعض األعمال.

 

(اعيد بحث) طلب طرح ممارسة محدودة لإلتفاقية إدارة عدد(5) مشاريع للهيئة بطريقة العرض 
المالي والفني على المكاتب اإلستشارية العالمية المحددة بكتاب الهيئة .

* التقييم المالي بنسبة 30% والتقييم الفني بنسبة %70.
** علما أن سيتم دعوة المكاتب العالمية على أن تقوم بعمل شراكة تضامنية مع المكتب المحلي 

وبنسبة 70% عالمي و30% محلي.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد جراغ     مساعد المدير العام لالستشارات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة
و موافقة كل من:

د/ مرسال الماجدي ممثل ادارة الفتوى والتشريع
أ/ هيفاء المضف ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

عضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/708،278 د.ك) مايعادل نسبة 
(29،9%) على عقد االتفاقية رقم ج ك/08/07/11 دراسة وتصميم واألشراف على مباني كلية 

العلوم اإلدارية وكلية العلوم الحياتية الجامعية والمسجد الفرعي في مدينة صباح السالم الجامعية
وذلك لتمديد العقد لمدة (275) يوم اعتبارا من 2018/4/1 لغاية 2018/12/31 لألسباب 

المحددة بكتاب الجامعة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن يتحمل مقاول تنفيذ المشروع كافة االعباء المالية 
المترتبة لتمديد  اإلتفاقية اإلستشارية المبرمه مع شركة/ كامبردج سفن أسوشيتس بالتعاون مع 

دار مستشارو الخليج لإلستشارات الهندسية أن ثبت ذلك

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 21-03-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


