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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2017/76
27-محرم-1439 هـ 

   االربعاء
2017-10-18 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-10-18

)(   االربعاء2017/76 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

فيصل حمد المزين
اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
عبد الله زايد الفهد

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مرسال سعد الماجدي
عبدالعزيز محمد السمحان

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل أوراق عامة الصندوق الكويتى 
للتنمية االقتصادية العربية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

نائب  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 الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ عايد الخدير     رئيس قسم العطاءات 
والمشتريات

1
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2

3
4



 Page3

    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي
 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم 
الدراسات والمواصفات

السيد/ عماد المجادي     مدير إدارة الشئون 
المالية

المهندس/ أنور حسين     مراقب تصميم شبكات
المياه وإعداد المناقصات

المهندس/ عبدالعزيز الكندري     مديرإدارة 
مشاريع الشبكات والوقود

المهندس/ عبدالله الحاج     مدير إدارة تصميم 
مشاريع الشبكات والمنشآت المالية

المهندس/ يوسف باقر     مهندس ميكانيكي 
اختصاصي

السيد/ محمد الغريبية     رئيس فريق عمل 
إدارة المشاريع شمال الكويت

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون 
التجارية

السيدة/ مها الفضلي     ممثل/القطاع النفطي

السيد/ احمد الصالح     اختصاصي مشتريات
السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون 

اإلدارية

السيد/ وائل الشربيني     اختصاصي قانوني
المهندسة/ حصة العليان     مهندس صيانة 

كهربائية اختصاصي

السيدة/ فجر فيصل الرومي     رئيس قسم 
الحسابات

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض 
االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيد/ محمد العطار     رئيس قسم التشغيل
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة
 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس الوطنى

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

والعقود

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة 
للتجهيز المحلى

المقدم/ عبدالله خميس متلع     كبير معلمين في 
مدرسة اللغات هيئة التعليم العسكري

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

13
14
15

16



2017/76

  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       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

الرقم :- م ع ت ا/ق/1/2017

الرقم :- هـ ع /ش ا م/2017/2016/50

الرقم :- هـ ز/م م /2017/2016/7

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات االمن و الحراسة لمواقع المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة اجهزة الحاسب االلي و ملحقاته

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة مشروع الكويت الستخدام المياه المعالجة (المرحلة الثانية)

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/76

  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       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2498
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ /2016/2015/9 توريد وتركيب وتشغيل اجهزة 
الربط بين المقاسم على شركة اتكو للتجارة العامة (أقل األسعار مطابقة للشروط والمواصفات) 
بمبلغ اجمالي وقدره (3.549.908/299 د.ك) فقط ثالثة ماليين وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف

وتسعمائة وثمانية دنانير ال غير ومائتان وتسعة وتسعون فلس

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2663 المؤرخ في 2017/10/9 المتضمن مشروع 
الميزانية للسنة 2018-2017

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

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 الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2017/76

  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       

Page7 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1034
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ص/خ ك/13 /2016 /2019  اعمال صيانة وتشغيل االعمال 
الكهربائية والهاتفية للمبانى والمنشأت والطرق والساحات التابعة للهيئة 

* اطلع الجهاز على كتاب رقم (1293) المؤرخ في 2017/10/8 المتضمن الموافقة على 
الميزانية

-محدودة على الفئة الثالثة أعمال كهربائية 
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 
-االوامر التغييرية (%25) 

-شرط الخبرة ال تقل عن (8) سنوات
- تطرح على الفئة الرابعة طبقا للمادة 175 من الالئحة التنفيذية من القانون

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ حصة العليان     مهندس صيانة كهربائية اختصاصي
السيد/ وائل الشربيني     اختصاصي قانوني

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/76

  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       

Page8 اجتماع رقم :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7663
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 1-2018/2017 توفير اختصاصيين في مجال نظم وتقنية المعلومات

* اطلع الجهاز على كتاب رقم (8429) المؤرخ في 2017/10/4 المتضمن الموافقة على 
الميزانية

* مناقصة عامة
* التقبل عروض بديلة 

 * التقبل التجزئة 
* خبرة التقل عن سنتين

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/76

  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       

Page9 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20818
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ب أأ/ 2017/2016/9 اعمال ترميم وصيانة واعمال 
انشائية صغيرة في المنشآت والمرافق العائدة للبلدية  بمحافظة االحمدي ومبارك الكبير لمدة 

سنتين على/ شركة توافيق للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار مطابق للمواصفات الفنية) 
بنسبة خصم (-45.9%) بمبلغ اجمالى قدره (-/1.082.000د.ك) فقط مليون واثنى وثمانون 

الف  دينار الغير
شريطه استيفاء شهادة براءه الذمة وختم كافة اوراق العطاء

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامه**

 

الموضوع
1
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:
أوال: التصويت على المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 

موافقة كل من :
رئيس مجلس إدارة الجهاز/ عبدالله سعود العبدالرزاق
نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز/ فيصل حمد المزين
عضو مجلس إدارة الجهاز  اللواء/ فهد عيد بن فهد 
عضو مجلس إدارة الجهاز / مشاري محمد البليهيس 
عضو مجلس إدارة الجهاز / عبدالعزيز محمد السمحان

ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي
 ممثل وزارة المالية /عبدالله الفهد

ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى / هيفاء عبدالعزيز المضف 
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عدم موافقة كل من :
عضو مجلس إدارة الجهاز/ د. جنان محسن بوشهري

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ مبارك فهاد العازمي

النتيجة: عدم الموافقة بناء على المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

ثانيا: دراسة العطاءات التي تلي اقل االسعار وموافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت

البيـــــــــــــــــــان



2017/76

  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       

Page10 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

االستدعاءات

 رقم الكتاب :25631
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تطبيق الجزاءات وفقا ألحكام المادة (85) من قانون المناقصات العامة رقم 
49لسنة 2016على / شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت  وذلك الخالل الشركة 

بتنفيذ عقد المناقصة رقم 2015/2014/1 تقديم اعمال النظافة والمناولة 

* اطلع الجهاز على كتب البنك رقم (20028) بتاريخ 2017/7/26 و رقم (24003) المؤرخ 
في 2017/9/26 المتضمن اسباب استبعاد شركة الساري

بعد االستماع إلى إفادة:
- رقية عبدالرحمن الشالل (امين سر لجنة مناقصات البنك)

- مها الفضلي (رئيس قسم الميزانية)
- بدور فيصل اللوغاني ( رئيس قسم الخدمات الفنية)

- ابراهيم محمد يونس (كبير اختصاصي قانوني)

حضور من شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت :
-السيد/ عبدالمحسن شهريان حسن على    المدير العام

-السيد/ ضياء الدين محمد تاجيوشي     مدير تطوير االعمال 

 

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز تطبيق المادة رقم (85) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016

أ- إنذار  شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت

البيـــــــــــــــــــان



2017/76

  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       

Page11 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13212
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

طلب التجديد الثالث لعقد رقم 7-2015/2014 صيانة نظام االجهزة الالسلكية الحالي 
(MOTOROLA) المبرم مع/ الشركة المتطورة العالمية لألجهزة اإللكترونية (AIEE) لمدة 
سنة اعتبارا من 2017/11/16 حتى 2018/11/15 بمبلغ اجمالي قدرة (-/15.450 د.ك) فقط 

خمسةعشر الف  واربعمائة وخمسون دينار  الغير و ذلك لألسباب المذكورة بالكتاب.

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االلتزام وفقا للمادة رقم 19من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2017/76

  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       

Page12 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1425$
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلن بإصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي 
 -P F R قدره (-/20,000,000 د.ك) مايعادل نسبة (24.4%) على قيمة عقد المناقصة رقم
2012460 إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام واألشغال المتصلة بها في منطقة شمال 

الكويت 
 construction of flowlines and associated works in north Kuwait area

المبرم مع/ شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الشركة

سيحضر من جانب الشركة:
- السيد / محمد جمعان العتيبي (مدير الخدمات المساندة شمال الكويت)

- السيد / محمد مضحي الغريبة (رئيس فريق إدارة المشاريع شمال الكويت)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

السيد/ محمد الغريبية     رئيس فريق عمل إدارة المشاريع شمال الكويت

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع رقم 2017/73 المنعقد في 2017/10/9 المتضمن: 

عدم الموافقة

ثانيا: الموافقة 
وعدم موافقة كل من:

نائب رئيس مجلس ادارة الجهاز / فيصل المزين
عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/76

  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       

Page13 اجتماع رقم :

أوراق عامة الصندوق الكويتى للتنمية االقتصادية العربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1747
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الصندوق اإلفادة بجواز التعاقد المباشر بآلية االقتطاع مع الشركات والوكاالت 
اإلخبارية والمحطات التلفزيونية التي ليس لها وكيل في دولة الكويت و ذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الصندوق

اطلع الجهاز على كتاب الصندوق رقم (2208) المؤرخ في 2017/10/8 والمتضمن رأي 
الفتوى والتشريع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عايد الخدير     رئيس قسم العطاءات والمشتريات

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2017/76
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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       

Page14 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :786
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/2 بشأن استئجار سيارات مع وقود وبدون سائق 
لخدمات الهيئة لمدة سنتين.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فجر فيصل الرومي     رئيس قسم الحسابات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/76

  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       

Page15 اجتماع رقم :

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :58095
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :58094
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

طلب التجديد الخامس لعقد اشتراك المؤسسة بالخدمات المعلوماتية والتحليلية  المتعلقة بأسواق 
األوراق المالية العالمية المبرم مع / شركة  BLOMBERG Finance LP لمدة سنة اعتبارا

من 2017/12/17 حتى 2018/12/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 523,200 $) مايعادل (-/ 
158,832 د.ك ) وذلك بعد زيادة عدد(2) اشتراك لحاجة المؤسسة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد الصالح     اختصاصي مشتريات
السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون اإلدارية

طلب التجديد الخامس لعقد اشتراك المؤسسة بالخدمات المعلوماتية والتحليلية المتعقة باسواق 
 THOMSON REUTERS  األوراق العالمية مع رويترز المبرم مع / شركة

MARKET( MIDDLE EAST) لمدة سنة اعتبارا من 2017/12/17 حتى 
2018/12/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 314,537.11 $ ) مايعادل (-/ 95,000 د.ك ) الستمرار 

حاجة العمل بالمؤسسة الى تلك الخدمات .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون اإلدارية
السيد/ احمد الصالح     اختصاصي مشتريات

الموضوع
1

2

م

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

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

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       

Page16 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5811
 تاريخ الكتاب :2017/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :7832
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية البند رقم (10) من المناقصة رقم 2017/2016/16 شراء أجهزة 
مالحية وأنظمة اتصاالت سلكية وال سلكية خاصة باإلدارة على / شركة كوالتي نت للتجارة العامة 
والمقاوالت (أقل األسعار مطابقة للشروط والمواصفات) بمبلغ اجمالي قدره (-/16,250د.ك)  

فقط ستةعشر الف ومائتين وخمسون دينار الغير
وذلك لتجديد الكفالة

اطلع الجهاز على كتابي اإلدارة:
- رقم 6397 بناريخ2017/7/30 المتضمن التوصية بالمبلغ الصحيح

- رقم 7099 بتاريخ 2017/8/22 المتضمن موافقة المالية 

**علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عماد المجادي     مدير إدارة الشئون المالية
النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/3 استئجار سيارات متنوعة المبرم مع/ 
شركة أوتوماك للسيارات لمدة شهرين اعتبارامن 2017/10/1 حتى 2017/11/30 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/3.528 د.ك) فقط ثالثة آالف  وخمسمائة وثمانية وعشرون دينار  الغير وذلك 
لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2017/2016/9.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عماد المجادي     مدير إدارة الشئون المالية
النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة إلنتهاء المهلة الممنوحه للشركة لتجديد الكفالة البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 إعتبارا من تاريخ الكتاب في 2017/10/3

البيـــــــــــــــــــان

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       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :15098
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

 رقم الكتاب :16848
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

(اعيد بحث)  طلب اعادة ترسية المناقصة رقم أ.ف/2015/2014/41 (ع) عمال هدم واعادة 
انشاء وانجاز وصيانة مسجد/محمد العيار بمنطقة القصر - الجهراء على/ شركة الماجد والزين 

للمقاوالت العامة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدرة (1,197,179/100 د.ك)  فقط  مليون  
ومائة وسبعة وتسعون الف  ومائة وتسعة وسبعون دينار  ومائة فلس  الغير وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الوزارة مع ضرورة حفظ حق الوزارة مع شركة الياسين العالمية للتجارة العامة 
والمقاوالت بخصوص التامين االولى

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم 2017/2016/1 استشاريين نظم آلية الدارة مركز نظم 
المعلومات بالوزارة وذلك الجراء التعديالت في الشروط والمواصفات للمناقصة الجديدة

-كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (12863) المتضمن الغاء ترسية البندين واعادة طرح 
المناقصة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة إلنتهاء المهلة الممنوحه للشركة لتجديد الكفالة البنكية 
وتخطر الجهه بدراسة العروض التي تلي ثاني اقل األسعار و موافاة الجهاز بالتوصية  مع تجديد

الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :16847
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :8775
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم 2-2012/2011 اعمال النظافة التابعة لقطاع شئون 
القرآن الكريم و الدراسات االسالمية المبرم مع/ شركة الشماسية العالمية للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/12/1 حتى2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره(500
/707.017 د.ك) فقط سبعمائة وسبعة الف  وسبعة عشر دينار  وخمسمائة فلس الغير و ذلك 

لحين اعادة طرح المناقصة 2015/2014/1 (ع) .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

(اعيد بحث) طلب إلغاء واعادة طرح المناقصة رقم أ ف /2015/2014/1 ( ع ) اعمال النظافة 
للمباني التابعة لقطاع شئون القرآن الكريم والدراسات االسالمية واية مواقع اخرى بدولة الكويت

وذلك لعدم مطابقة العروض المقدمة للمواصفات الفنية المطلوبه .

اطلع الجهاز على كتب الوزارة :
-رقم (15756) المؤرخ في 2017/9/26 والمتضمن التوصيه

-رقم (16048) المؤرخ في 2017/10/1 والمتضمن طلب سحب كتاب التوصية
- رقم (16241) المؤرخ في 2017/10/3 والمتضمن تقرير مفصل يوضح عدم مطابقة العروض

للمواصفات الفنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 لمدة 3 شهور فقط

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وموافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/76

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page19 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722024106
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2724117063
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1552713 خدمات النظافة بمعسكرات المباركية للمنطقة 
االولي و الثانية و الثالثة المبرم مع / شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن  لمدة ستة 

اشهر اعتبارا من 2018/1/1 حتى 2018/6/30 بمبلغ اجمالي وقدره (-/95.640 د.ك) فقط 
خمسة وتسعون ألف وستمائة وأربعون دينار كويتي ال غير , وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

توقيع عقد المناقصة رقم (1242716).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

المقدم/ عبدالله خميس متلع     كبير معلمين في مدرسة اللغات هيئة التعليم العسكري

طلب إصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/81,465 د.ك)  احدى وثمانون 
الف  واربعمائة وخمسة وستون دينار ما يعادل نسبة (30%)على عقد المناقصة لرقم 44-152-
2-2017/2015/2414 توريد ألبان ومشتقاتها لزوم وحدات الجيش المبرم مع/شركة الصفاة 

لأللبان الطازجة  وذلك لزيادة الكميات وتمديد العقد حتى 2018/3/9

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

المقدم/ عبدالله خميس متلع     كبير معلمين في مدرسة اللغات هيئة التعليم العسكري

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االمر التغييري والتمديد

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2724117065
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

 رقم الكتاب :272722002220
 تاريخ الكتاب :2017/01/22

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (30.856/500 د.ك) فقط ثالثون 
الف  وثمانمائة وستة وخمسون دينار  وخمسمائة فلس  الغير ما يعادل نسبة (30%) على قيمة 
عقد المناقصة رقم 152-46-12-2414 توريد حبوب وبهارات- لزوم/ وحدات الجيش المبرم 

مع/ شركة الزاحم وملهوترا للتجارة العامة وذلك لزيادة الكميات وتمديد العقد حتى 2018/4/19 
.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

المقدم/ عبدالله خميس متلع     كبير معلمين في مدرسة اللغات هيئة التعليم العسكري

(اعيد بحث) طلب طرح ممارسة إلستكمال عقد المناقصة رقم (1232913)أعمال صيانة وتشغيل 
أجهزة التكييف والتبريد بقاعدة أحمد الجابر الجوية لمدة 12 شهر تبدأ من 2017/4/1 بين 

الشركات المذكورة بالكتاب وذلك بعد سحب أعمال العقد من/ شركة إي إل إم الوطنية للتجارة 
العامة و المقاوالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف
السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

المقدم/ عبدالله خميس متلع     كبير معلمين في مدرسة اللغات هيئة التعليم العسكري

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االمر التغييري والتمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/76
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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       

Page21 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2605
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم إ م م /2013/5/1-2014 تقديم خدمات الصيانة و الدعم 
الفني ألجهزة الحاسب األلي و الطابعات وأجهزة الماسح الضوئي و الرسمات الهندسية و 

الخوادم المبرم مع / شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر لمدة (90) يوما اعتبارا من 
2017/10/15 بمبلغ إجمالي قدره (10.573/583 د.ك) عشرة االف وخمسمائةو ثالث و سبعون

وخمسمائة وثالثة وثمانون فلس و ذلك لحين االنتهاء من طرح المناقصة الجديدة
 

- اطلع الجهاز على الكتاب رقم 2565 بتاريخ 2017/10/4

 

الموضوع
1
م

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

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       

Page22 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :1493
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب استبعاد/ شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الوزارة لمدة 
ثالث سنوات من تاريخ كتاب السحب 2017/4/17 وذلك لسحب اعمال عقد المناقصة رقم هـ ط /

238 انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور ومجاري امطار وصحية وخدمات اخرى للطريق 
الواصل بين مدينة ميناء عبدالله والوفرة

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة :
-رقم (1931) المؤرخ في 2017/7/24 والمتضمن اسباب استبعاد الشركة .

- رقم 2368 بتاريخ 2017/9/10المتضمن الرد .
-رقم 2431 بتاريخ 2017/9/17 .
بعد االستماع الى ممثلي الوزارة:

-م/اسماعيل بهبهاني - مهندس اول مدني
-م/ حنان حسين جواهري - كبير مهندسين اختصاصيين مدني
-م/ ربيع عسيران  المهندس - المقيم من المكتب االستشاري 
-م/ خالد محمد صالح  -  مهندس مدني من المكتب االستشاري

بعد االستماع الى ممثلي الشركة:
-السيد/ محمود عبدالمجيد - مدير االدارة القانونية

-السيد/ ابراهيم انور - مستشار قانوني
-المهندس/ محمد مصطفى - مهندس مدني

-السيد/ محمد الجوعان - المحامي الخارجي

 

الموضوع
2
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز تطبيق المادة رقم (85) من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016
ج- حذف / شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من السجل والحرمان من اإلشتراك لمدة سنة

اعتبارا من تاريخ صدور القرار

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :1494
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب استبعاد / شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الوزارة لمدة 
ثالث سنوات من تاريخ كتاب السحب 2017/4/17 وذلك لسحب اعمال عقد المناقصة رقم هـ ط 
/222 انشاء وانجاز و صيانة جسر وخدمات أخرى على شارع الخليج العربي عند دوار البدع

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة :
- رقم (1930) المؤرخ في 2017/7/24 والمتضمن اسباب االستبعاد .

-رقم 3269 بتاريخ 2017/9/10 .
- رقم 2443 بتاريخ 2017/9/18 المتضمن الرد .

-سيحضر من جانب الوزارة:
-م/اسماعيل بهبهاني - مهندس اول مدني

-م/ حنان حسين جواهري - كبير مهندسين اختصاصيين مدني
-سيحضر من جانب الشركة:

-السيد/ محمود عبدالمجيد - مدير االدارة القانونية
-السيد/ ابراهيم انور - مستشار قانوني

-المهندس/ محمد مصطفى - مهندس مدني
-السيد/ محمد الجوعان - المحامي الخارجي

 

الموضوع
3
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز تطبيق المادة رقم (85) من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016
ج- حذف / شركة مشرف للتجارة العامة والمقاوالت من السجل والحرمان من اإلشتراك لمدة سنة

اعتبارا من تاريخ صدور القرار

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :973
 تاريخ الكتاب :2016/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2660
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ق ص/ط/336 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة
مبارك الكبير على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2317 المؤرخ في 2017/8/29 المتضمن طلب حفظ 
كتاب طرح المناقصة والطرح بممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العطار     رئيس قسم التشغيل
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـ ط/268 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات 
لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع محدودة على الشركات المذكورة 

بالكشف المرفق لمدة 1095 يوما 

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2350) بتاريخ 2017/9/6 

-محدودة 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
4

5

م

يحفظ بناءا على طلب الجهه

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على الطرح إلقتصار القائمة على (10) شركات فقط وفقا 
لألسس والمعايير التي ذكرت بكتاب الجهة والغير مبررة

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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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9728
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :10101
 تاريخ الكتاب :2017/10/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/53 توريد وتركيب وتشغيل وضمان نظام 
حصر ومراقبة تعبئة الوقود على المركبات للوزارة (RFID) لالدارة العامة لالمداد والتموين 
(ادارة اآلليات) على / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار المطابق) 

بمبلغ اجمالي وقدره (-/54.450 د.ك) فقط أربعة وخمسون ألف وأربعمائة وخمسون دينار 
كويتي ال غير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة
السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

(اعيد بحث) طلب التمديد الزمني االول لعقد المناقصة رقم 2012/2011/85 اعمال انشاء و 
انجاز وصيانة مبني نادي الفروسية لإلدارة العامة لإلنشاءات و الصيانة ( إدارة هندسة 
اإلنشاءات ) بالوزارة المبرم مع / شركة المنذر العقارية لمده (251) يوما اعتبارا من 

2017/8/30 دون تكلفة مادية وذلك لألسباب الموضحة بكتابهم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة
السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة إلنتهاء المهلة الممنوحه للشركة لتجديد الكفالة البنكية 
وتخطر الوزارة بدراسة العروض التي تلي أقل األسعار وموافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد 

الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية/ هيفاء المضف

البيـــــــــــــــــــان

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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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9751
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

 طلب الغاء المناقصة رقم 2016/2015/46 توريد وتركيب وضمان اجهزة الفحص الفني 
لمحافظات( _مبارك الكبير-الفروانية - الجهراء ) لالدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية

اطلع الجهاز على كتاب شركة الضمان الذهبي للتجارة العامة رقم (380) بتاريخ 2017/2/23 
المتضمن اعتذار الشركة عن تنفيذ المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة
السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن اسباب 
االلغاء

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6477
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :6178
 تاريخ الكتاب :2017/06/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء واعادة طرح الممارسة 2016/21-2017 توريد عدد (8000000) 
ثمانية ماليين نموذج سمة دخول جديدة لإلدارة العامة لشئون اإلقامة بالوزارة وذلك لتعديل 

المواصفات الفنية والشروط الخاصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة
السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة الفلك للمعدات والتجهيزات اإللكترونية لتنفيذ اعمال
صيانة برامج أنظمة التشغيل ( omega moon omega view ) (strobe  )لإلدارة العامة 

لنظم المعلومات لمدة سنة إعتبارا من 2017/4/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-
/99.000د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة بعد 

الخصم بمبلغ (8,849/560 د.ك)

* اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 9022 المؤرخ في 2017/9/12 والمتضمن مبررات 
التعاقد المباشر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة
السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

الموضوع
4

5

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق بإجتماع رقم 2017/70 المنعقد في 2017/9/27 
المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن مقارنة بين 

المواصفات القديمة والمعدلة

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق بإجتماع رقم 2017/70 المنعقد في 2017/9/27  
التضمن : تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن مبررات التعاقد

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23477
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب إعادة عرض ترسية  المناقصة رقم و ك م/2013/2012/85 انشاء وانجاز وصيانة عدد 
(5) خزانات ارضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة خزان سعة (55) مليون جالون 

امبراطوري مع االعمال الملحقة بمنطقة المطالع العالي (المرحلة الثانية ) على/ شركة خالد على
الخرافي واخوانه للمقاالت االنشائية (ثانى اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره 

(44.712.589/034د.ك) فقط اربعة واربعون مليون  وسبعمائة واثنىعشر الف وخمسمائة 
وتسعة وثمانون دينار واربعة وثالثون فلس الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة 

(1.395%) بناءاعلى مالحظات ديوان المحاسبة 

*اطلع الجهاز على كتاب إدارة الفتوي والتشريع رقم 220170000637 المرؤرخ في 
2017/10/10 المتضمن  الرد

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عبدالعزيز الكندري     مديرإدارة مشاريع الشبكات والوقود
المهندس/ يوسف باقر     مهندس ميكانيكي اختصاصي

المهندس/ عبدالله الحاج     مدير إدارة تصميم مشاريع الشبكات والمنشآت المالية
المهندس/ أنور حسين     مراقب تصميم شبكات المياه وإعداد المناقصات

الموضوع
1
م

  بعد االطالع على كتاب إدارة الفتوي والتشريع 
مازال الجهاز عند قراره السابق في إجتماع رقم 2017/39 بتاريخ في 2017/5/22 المتضمن: 

الموافقة على الترسية 

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

االستدعاءات

 رقم الكتاب :23092
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

(اعيد بحث)طلب االطالع واتخاذ االجراء المناسب بشان العطائين (أقل االسعار) والمستوفين 
لشروط ومواصفات للمناقصة رقم و ك م /2017/2016/61 اعمال تطوير نظام تحكم مجموعات 

الوظائف FGC في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه  المقدمين من :
- شركة الصناعات الهندسية الثقيله وبناء السفن بمبلغ إجمالي قدره (-/6.950.000د.ك)

- شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت  بمبلغ إجمالي قدره  (-/6.950.000د.ك)

الحضور من :
- شركة الصناعات الهندسية الثقيله وبناء السفن 

- السيد / عبدالرزاق عبدالقادر عبدالعزيز العثمان (مدير الشؤون العامة)
- شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 

- المهندس / طارق محمد عبدالوهاب محمد  (مدير مشروع)

 

الموضوع
2
م

  تم إجراء قرعة إستنادا لحكم المادة 61 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 
بحضور كل من:

- شركة الصناعات الهندسية الثقيله وبناء السفن 
- السيد / عبدالرزاق عبدالقادر عبدالعزيز العثمان (مدير الشؤون العامة)

- شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 
- المهندس / طارق محمد عبدالوهاب محمد  (مدير مشروع)

وفازت شركة الصناعات الهندسية الثقيله وبناء السفن بالقرعه

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :28152
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :25482
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/2017/2016/43 تزويد و تنفيذ و التشغيل
المبدئي و الصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة الصبية لمدة 

(30) يوم اعتبارا من 2017/10/12 حتى 2017/11/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عبدالعزيز الكندري     مديرإدارة مشاريع الشبكات والوقود
المهندس/ يوسف باقر     مهندس ميكانيكي اختصاصي

المهندس/ عبدالله الحاج     مدير إدارة تصميم مشاريع الشبكات والمنشآت المالية
المهندس/ أنور حسين     مراقب تصميم شبكات المياه وإعداد المناقصات

طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/71 اعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 
433/11 ك ف لمحافظة االحمدي

* التقبل عروض بديلة 
* مناقصة محدودة
* التقبل التجزئة

* االوامر التغييرية (%25)
مرفق االسس والمعايير

عدد الشركات (8)

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

 

الموضوع
3

4

م

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

شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت

شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :25456
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 رقم الكتاب :28154
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/70 أعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 
433/11 ك.ف لمحافظة مبارك الكبير

* التقبل عروض بديلة 
* مناقصة محدودة
* التقبل التجزئة

* االوامر التغييرية (%25)
مرفق االسس والمعايير

عدد الشركات (8)

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

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/46 تزويد وتنفيذ و التشغيل
المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الشويخ لمدة (30)

يوم اعتبارا من 2017/10/12 حتى 2017/11/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عبدالعزيز الكندري     مديرإدارة مشاريع الشبكات والوقود
المهندس/ يوسف باقر     مهندس ميكانيكي اختصاصي

المهندس/ عبدالله الحاج     مدير إدارة تصميم مشاريع الشبكات والمنشآت المالية
المهندس/ أنور حسين     مراقب تصميم شبكات المياه وإعداد المناقصات

الموضوع
5

6

م

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

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

شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا
شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت

شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8240
 تاريخ الكتاب :2017/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :14304
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :27380
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

( اعيد بحث) إفادة الوزارة بتأهيل مصنع المير إلنتاج وحدات التحكم ضمن تأهيل شركات 
لمناقصة توريد كشافات انارة الشوارع للمواد التالية:

- كشاف 250/400 وات صوديوم
- كشاف 150 وات صوديوم

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

 

(اعيد بحث) طلب تمديد فترة دراسة عطاءات تأهيل صيانة محطات التحويل الثانوية 11/0.433 
في المحافظات المختلفة لمدة شهر إعتبارا من 2017/6/18 الى 2017/7/18 حتى يتم إستكمال

اإلجراءات ودراسة جميع المستندات الخاصة 

اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم (18543) بتاريخ 2017/7/9 المتضمن تحديد فتره التمديد

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

 

طلب الغاء ترسية الممارسة رقم و ك م /380/2016/13 ش قطع غيار ألواح معدنية لممرات 
الهواء الخاصة بالحارقات المرساة على / مؤسسة الهاجري الخليجية للتجارة والمقاوالت وذلك 

بسبب اعتذار الشركة عن قبول أمر الشراء

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

 

الموضوع

الموضوع

7

8

9

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهه

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهه

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهه

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1416$
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

    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  49لسنة 2016 .

عدد الشركات (13)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

 رقم الكتاب :2580
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

 رقم الكتاب :14312
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم أ/2017/12 خدمات استشارية ألجل دراسة وتصميم الحزمة رقم (3) 
لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد (II) بمطار الكويت الدولي 

مع المكتب االستشاري العالمي/ ناكو Naco لمدة (5) أشهر بمبلغ إجمالي قدره (-/2،594،000
د.ك) وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

(اعيد بحث) طلب تفعيل مرحلة اإلشراف على مشروع إعادة بناء المساجد القديمة بمحافظة 
حولي (مسجد يزيد بن الحارث - السالمية ق 9 ، مسجد أبو سفيان بن الحارث - السالمية ق 

108 ، مسجد حمود الرومي - السالمية ق 123) مع/ دار ماك لالستشارات الهندسية لمدة (18) 
شهر بمبلغ إجمالي قدره (-/105،336 د.ك) بعد تعديل العرض المالي دون تعديل بالقيمة 

اإلجمالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

بلدية الكويت

الهيئة العامة للصناعة

 رقم الكتاب :25666
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

 رقم الكتاب :1267
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب تمديد عقد اتفاقية اإلشراف على تنفيذ المختبر المركزي لفحص وتحليل األغذية ومبنى إدارة
األغذية المستوردة بالشويخ القديم المبرمة مع/ مكتب بنيان لالستشارات الهندسية اعتبارا من 

2017/1/1 حتى تسليم المقاول األمر التغييري الثالث لعقد التنفيذ دون تكلفة مالية

- اطلع الجهاز على كتب البلدية رقم 15613 المؤرخ في 2017/5/30 ورقم 22170 المؤرخ 
في 2017/8/24 ورقم 24953 المؤرخ في 2017/10/4

- و كتاب البلدية رقم 25450 المؤرخ في 2017/10/10 المتضمن الرد على االستفسارات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 2017/17 الدراسة االستشارية إلنشاء مجمع تكنولوجي في 
منطقة الشدادية بنظام العرض الفني والمالي على قائمة المكاتب االستشارية المذكورة بكتاب 

الهيئة

اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 1310 المؤرخ في 2017/10/11 المتضمن الرد على 
االستفسارات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ حصة العليان     مهندس صيانة كهربائية اختصاصي
السيد/ وائل الشربيني     اختصاصي قانوني

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعلى ان يتم اخطار الجهاز بتاريخ إستالم  المقاول أعمال االمر التغييري الثالث 

عدم موافقة 
عضو الجهاز المركزي/ اللواء فهد عيد بن فهد

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتطرح بممارسة عامة على المكاتب المتخصصة وأن 
تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الطرح بطريقة الممارسة العامة وفقا لنص 

المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 23-10-2017 الساعة التاسعة صباحا. 


