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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/66
21-ذو الحجة-1438 هـ 

   االربعاء
2017-09-13 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-09-13

)(   االربعاء2017/66 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:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي
عبدالله شاكر الصراف

هدى إبراهيم العيسى

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

 العضو / ممثل بنك الكويت المركزي

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

المهندس/عاصف قياس     رئيس وحدة انجاز 
المشروع

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1

1

1

1
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل بنك الكويت المركزي

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع
 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل بيت الزكاة
 العضو / ممثل وزارة المالية

السيد/يوسف العلي     مدير إدارة الخدمات 
االدارية

السيدة/ غيداء بهبهاني     رئيس قسم الميزانية
المهندس/ عادل الصفران     نائب مدير ادارة

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض 
االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/ عبدالرحمن الدويش     مدير ادارة 
الميزانية

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيدة/ نورة البصري     اختصاصي نظم الي
السيدة/ فجر فيصل الرومي     رئيس قسم 

الحسابات

السيدة/ رشا الصايغ     رئيس قسم قواعد 
وبيانات

السيد/ عبدالله خلف     رئيس قسم الورش 
المركزية

السيد/ حمدان العجمي     منسق اداري
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 

الوثائق والعقود
السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم 

هندسة الطرق
السيد/ عامر الدوسري     فني مدني

السيدة/ لولوة عبدالملك     مهندس اول 
حاسوب

السيدة/ خالدة السالم     كبير اختصاصيين 
مهندسين

السيد/ عباس محمود     مهندس
السيد/ عبدالله البوص     نائب مدير ادارة 

الحاويات
السيده/ تسنيم المطيري     محاسب مبتدئ

السيده/ أنوار الشمري     باحث قانوني مبتدئ

1

2

3
4

5

6
7

8

9
10
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء
 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس الوطنى

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيدة/ امنة جعفر     مهندسة في المكتب الفني
السيد/ يعقوب باقر     مراقب الوصالت الدولية
السيد/ محمد امين     مهندس في ادارة النقل 

البحري
السيدة/ نجوى العوضي     مهندسة رئيس قسم

الوصالت البرية
السيد/ جمال الكندري     مدير المكتب الفني
السيدة/ فاطمة الفوزان     مهندس مشروع

السيد/ سلطان العنزي     نقيب مهندس/ إدارة 
المشاريع الهندسية

السيد/ فيصل الفي     ركن اول عقود الصيانة 
والخدمات

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد/ ياسر محمد     مهندس اختصاصي 

معماري
السيد/ سالم القحطاني     رئيس قسم تخطيط 

المشاريع

السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة 
التجارة والصناعة

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

10

11

12
13

14

15

16

17



2017/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مؤسسة الموانئ الكويتية

الرقم :- هـ ع / ش ا م / 65 / 2017/2016

الرقم :- م م ك / 6 / 2016 /2017

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل وصيانة واصالح المصاعد التابعة لكليات ومباني الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار عدد (24) سيارة بدون سائق

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :126
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

طلب التجديد  الثالث عقد رقم 2015/2014/8 االشتراك السنوي لتراخيص برامج التطبيقات 
MIMIX المبرم مع / شركة الخرافي للحاسبات االليه لمدة سنه اعتبارا من 2017/9/29 حتى 
9/28/ 2018  بمبلغ اجمالي قدره (-/92,600 ك.د)  فقط اثنى وتسعون الف  وستمائة دينار  

الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3387
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد الممارسة ب ز /2012/53 القيام بأعمال البريد للبيت المبرم مع / شركة
اكسبرس بوست للبريد السريع لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/10/1 حتى 2018/3/31 
بمبلغ إجمالي قدره (-/16,794 د.ك )  فقط ستةعشر الف  وسبعمائة واربعة وتسعون دينار  

الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة ب ز ع 2016/8 .

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4282
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م م ك/2017/2016/19 تجديد وتشغيل وصيانة خدمات مبنى مجمع 
الموانئ وموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة التابعين للمؤسسة   

* المناقصة محدودة
* غير قابلة للتجزئة

* ال تقبل عروض بديلة
* مدة العقد ثالث سنوات قابل للتجديد سنة

* االوامر التغييرية بحدود الـ%25
* محدودة على الشركات المصنفة بالفئة الثانية ألعمال التكييف

- علما بأن الفئتان المسموح لهما للمشاركة بناء على نص المادة (17) من الالئحة هما الثالثة 
والرابعة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله البوص     نائب مدير ادارة الحاويات
السيد/ عباس محمود     مهندس

السيده/ تسنيم المطيري     محاسب مبتدئ
السيده/ أنوار الشمري     باحث قانوني مبتدئ

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الفئة الثالثة

البيـــــــــــــــــــان



2017/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6806
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/26 توريد مالبس مكافحة ولوازمها لإلدارة 

-اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 6670 المورخ في 2017/8/6 المتضمن فصل بنود مالبس 
ولوازم المكافح عن المناقصة رقم 2018/2017/5

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولي الجهه صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الشراء بطريقة الممارسة المحدودة وفقا بنص المادة (18)  من قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

بنك الكويت المركزي

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :17080600280
 تاريخ الكتاب :2017/08/06

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/1 اعمال تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية 
للمبنى الرئيسي للبنك لمدة ثالث سنوات على الشركات والمؤسسات المتخصصة .

- مناقصة عامة .
- ال تقبل العروض البديلة .

- ال تقبل التجزئة .
- نسبة األوامر التغييرية (%30)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/يوسف العلي     مدير إدارة الخدمات االدارية
المهندس/ عادل الصفران     نائب مدير ادارة

السيدة/ غيداء بهبهاني     رئيس قسم الميزانية
المهندس/عاصف قياس     رئيس وحدة انجاز المشروع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغييرية لتصبح (%25)

البيـــــــــــــــــــان



2017/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :662
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

طلب تعديل طرح الممارسة رقم (7-2017/2016) تصميم وتنفيذ انشاء البوابة االلكترونية وذلك
بعد اضافة بنود على المواصفات الفنية المطلوبة لتتوافق مع تعديالت القانون رقم (2016/49) 

بشأن المناقصات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فجر فيصل الرومي     رئيس قسم الحسابات
السيدة/ نورة البصري     اختصاصي نظم الي

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/66

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14357
 تاريخ الكتاب :2017/07/28

 
 
 

 رقم الكتاب :10522
 تاريخ الكتاب :2017/06/06

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم 14-2017/2016م توفير بطاقات وقود لتشغيل السيارات 
المؤجرة لخدمات الوزارة المبرم مع الساده / شركة السور لتسويق الوقود لمدة شهرين اعتبارا 
من 2017/10/13 حتى 2017/12/12 بمبلغ اجمالي قدره (-/8,550 د.ك)  فقط ثمانية آالف  

وخمسمائة وخمسون دينار  الغير

 

طلب طرح المناقصة رقم ا.ف /2016/2015/51 هدم وإعادة وإنشاء وانجاز وصيانة مسجد 
/عمرو بن العاص منطقة الصباحية - قطعة 3 .

- ال تقبل عروض بديلة .
- المناقصة محدودة .

- المناقصة ال تقبل التجزئة .
- مصنفة على الفئة الثالثة أعمال إنشائية .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

  تخطر الوزارة االلتزام بالمادة رقم (19) من قانون المناقصات (49) لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2032
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :2241
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

(إعيد بحث )طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ/2016/2015/10 مشروع انشاء المركز 
 ATON و تطوير الدالئل المالحية SAR والبحث واالنقاذ VTS الوطني ألنظمة مرور السفن

على/ شركة المستقبل لالتصاالت (رابع اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(12.929.080/443د.ك)  فقط اثنىعشر مليون  وتسعمائة وتسعة وعشرون الف  وثمانون دينار 

واربعمائة وثالثة واربعون فلس  الغير

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 228 المؤرخ في 2017/8/29 المتضمن االعتماد المالي 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جمال الكندري     مدير المكتب الفني
السيدة/ امنة جعفر     مهندسة في المكتب الفني

السيد/ محمد امين     مهندس في ادارة النقل البحري
السيدة/ نجوى العوضي     مهندسة رئيس قسم الوصالت البرية

السيد/ يعقوب باقر     مراقب الوصالت الدولية

إفادة الوزارة بتعديل موافقة الجهاز على التجديد األول لعقد الممارسة رقم 2017/2016/6 
صيانة اجهزة2011 صيانة اجهزة لوسنت ( لمدة 3سنوات ) لتصبح تعاقد مباشر مع شركة / 
الكاتيل لوسنت الشرق األوسط و وكيلها المحلي شركة / علي الغانم واأوالده للتجارة العامة 

والمقاوالت بنفس الشروط واألسعار , وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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       

Page14 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :19107
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

 رقم الكتاب :19108
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق في ترسية  المناقصة رقم 2016/4-2017 برنامج ميكنة 
الخدمات العامه على/ شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (خامس أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/195,167 د.ك) فقط مائة وخمسة وتسعون الف ومائة وسبعة وستون 

دينار الغير  .

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شريفة السعيدي     ممثل/ وزارة التجارة والصناعة

 طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2-2014-2015 إستئجار سيارات مع وبدون سائقين 
المبرم مع الشركات المذكورة بكتاب الوزارة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/6/1 حتى 11/30
/2017 بمبلغ اجمالي قدره (-/47,604د.ك)  فقط سبعة واربعون الف  وستمائة واربعة دينار  

الغير  لحين اإلنتهاء من ترسية المناقصة رقم 2017/2016/3

-كما اطلع الجهازعلى كتاب الوزارة رقم (14793) المؤرخ في 2017/8/2 والمتضمن الطلب 
السابق

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم (2017/51) المنعقد بتاريخ 
2017/7/12 االتضمن : عدم الموافقه

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page15 اجتماع رقم :

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :48840
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

 رقم الكتاب :48841
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ  (469,327/500 د.ك ) ما يعادل  (30%) على 
عقد المناقصة رقم م ع ت أ/ 14/ 2015 خدمات التنظيف وتداول الملفات والضيافة لجميع 

مواقع المؤسسة المبرم مع / شركة المجموعة االمنية الفنية للخدمات  وذلك لالسباب المذكورة 
بكتاب المؤسسة .

 

طلب التالي:

* أوال : إعفاء المؤسسة من طرح مناقصة توريد  تراخيص مايكروسوفت .

* ثانيا : التعاقد المباشر رقم م ع ت ا /ت/3/2017 ) تراخيص منتجات مايكروسوفت وخدمات 
الدعم الفني لها مع شركة / ايبال الستشارات الكمبيوتر بمبلغ إجمالي قدره (-/180,987 د.ك)  
فقط مائة وثمانون الف  وتسعمائة وسبعة وثمانون دينار  الغير لمدة ثالث سنوات تنتهي في 

2020/6/30 تزامنا مع تاريخ انتهاء العقد الجماعي رقم ( ج م 183 ) المبرم مع ذات الشركة 
علما بأن عرض السعر مطابق لالسعار الواردة في الشراء الجماعي .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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       

Page16 اجتماع رقم :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7467
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/4 انشاء وانجاز وصيانة مبنى العيادة بمعسكر التحرير 
على السادة / شركة المدير الكويتي إلدارة المشاريع العقارية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره 

(-/3.195.000 د.ك) فقط ثالثة مليون ومائة وخمسة وتسعون ألفا ال غير شريطة استيفاء 
المالحظات التالية قبل توقيع العقد:

(Dump Waiter) تقديم موازنة تثمينية شاملة بند المصعد -
- استكمال النواقص المشار لها (X) في جدول (1-2-2) من التقرير الفني

- تسعير بنود األعمال في جداول الكميات التي اكتفى المقاول بإدراج كلمة (Included)لتكون 
لها مبالغ مالية دون تغيير في قيمة العطاء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل الفي     ركن اول عقود الصيانة والخدمات
السيد/ سلطان العنزي     نقيب مهندس/ إدارة المشاريع الهندسية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page17 اجتماع رقم :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7574
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :7564
 تاريخ الكتاب :2017/08/20

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم 9-2016/2015 صيانة ومتابعة اعمال االنظمة االلية 
المبرم مع / شركة سوليتير المتحده للتجارة العامة لمده سنة اعتبارا من 2017/10/21 حتى 

2018/10/20 بمبلغ اجمالي قدره (-/84,600د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف  وستمائة دينار  
الغير

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2012/2011/3(ع) تأجير سيارات للحرس الوطني 
المبرم مع/ شركة مصطفى كرم واوالدة لمدة ثالث شهور إعتبارا من 2018/1/1 حتى 

2018/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/124.851د.ك)  فقط مائة واربعة وعشرون الف  وثمانمائة 
واحدى وخمسون دينار  الغير وذلك لتاخر إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 

2017/2016/6

 

الموضوع
2

3

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 

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1436
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

( أعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 
2015/2014/11 انشاء وانجاز وصيانة مبنى موظفي ردم النفايات في منطقة ميناء عبدالله لمدة

تسعة أشهرعلى/شركة سنيار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/141,384 د.ك)  مائة واحدى واربعون الف  وثالثمائة واربعة وثمانون دينار

* كما اطلع الجهاز على كتاب البلدية ( 22748) المؤرخ في 2017/8/30 المتضمن إفادة 
وزارة المالية بخصوص االعتماد المالي

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :20822
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :22745
 تاريخ الكتاب :2017/08/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2017/2016/11 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية لمباني 
البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي حولي والفروانية

*  مرفق تقرير قسم العطاءات
* مناقصة محدودة 

* التقبل عروض بديلة 
* التقبل التجزئة 

* محدودة على الفئة الثانية لالعمال الميكانيكية والكهربائية
* االوامر التغييرية %25

* شرط ان يكون لدية خبرة وسابقة في اعمال التشغيل وصيانة الخدمات الفنية خالل فترة 
الخمسة عشر سنة السابقة شرط ان اليكون المتقدم للمناقصة قد تمت علية ترسية المناقصة 

مماثة في المحافظات االخرى في نفس الفترة

 

طلب تمديد فترة دراسة المناقصة رقم 2016/2015/11 توريد و تركيب و صيانة اعمال التأثيث 
و التصميم الداخلي لمبنى االمانة العامة للمجلس البلدي لمدة إسبوعين وذلك ليتسنى للمكتب 

اإلستشاري تقديم الدراسة المطلوبة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على  الفئة الرابعه 
مع تعديل شرط الخبرة لتصبح 3 سنوات

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6745
 تاريخ الكتاب :2017/07/13

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم 
2017/2016/14 استئجار عدد (87) سيارة صالون متوسط لزوم استخدام ادارة شئون 

المختارين - لالدارة العامة لالمداد والتموين (ادارة اآلليات) - بوزارة الداخلية على/ شركة المال 
الستئجار وتأجير المركبات والمكائن (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/588.816د.ك)  فقط 

خمسمائة وثمانية وثمانون الف  وثمانمائة وستةعشر دينار  الغير

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8430) المؤرخ في 2017/8/27 المتضمن التقرير 
الفني و رقم 9138 المؤرخ في 2017/9/12 المتضمن توافر االعتماد المالي

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالرحمن الدويش     مدير ادارة الميزانية
النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد الكفالة البنكية

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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Page21 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6454
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

(إعيد بحث) طلب التالي :
أوال :ترسية المناقصة رقم 2016/2015/11 صيانة وتسليك وتنظيف شبكة صرف المجاري 
واالمطار باكاديمية سعدالعبدالله للعلوم االمنية ومعهد الهيئة المساندة بخيطان - لالدارة العامة 

لالنشاءات والصيانة (ادارة هندسة االنشاءات ) - بالوزارة على/ شركة سبريم بروجكتس للتجارة
العامةوالمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/43.000د.ك) فقط ثالثة واربعون 

الف  دينار  الغير لمدة سنتين
 ثانيا : شطب/ شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الداخلية

-اطلع الجهاز على كتاب شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت رقم 359 المؤرخ في 
2017/8/21 **المتضمن إفادتهم بقبول الجهاز المسبق العتذار عن تمديد صالحية األسعار 

وذلك لتغيراألسعار وعدم تمكنهم من الحفاظ عليها لمدة قاربت العام.

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

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الموافقة على الترسية
ثانيا: توجية دعوة حضور لممثل عن الوزارة وشركة  الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت 

إلجتماع قادم

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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Page22 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8600
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

 رقم الكتاب :8601
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2015/2014/11 (ع) توفير خدمات التنظيف ونقل 
النفايات واعمال خدماتية بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة حولي المبرم مع شركة / دلما العالمية 

التجارية لمدة سنة اعتبارا من 2017/9/12 حتى 2018/9/11 بمبلغ اجمالي وقدره (-
/359.073 د.ك) فقط ثالثمائة وتسعة وخمسون ألف وثالث وسبعون دينار كويتي ال غير

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2015/2014/10 ( ع ) توفير خدمات التنظيف ونقل 
النفايات واعمال خدماتية بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة العاصمة المبرم مع شركة / صفا 
الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن لمدة سنة اعتبارا من 2017/9/12 حتى 

2018/9/11 بمبلغ اجمالي وقدره (-/698.058 د.ك) فقط ستمائة وثمان وتسعون ألف وثمان 
وخمسون دينار كويتي ال غير

 

الموضوع
3

4

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 

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       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2318
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط / 245 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة 
 MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE / مدينة المطالع المستقبلية على
S. TURKEY.A TICARET ووكيله المحلي شركة كونتك المتحدة للمقاوالت العامة 

للمباني ذ م م ( ثاني أقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره (108,450,344/266 د.ك )  فقط مائة 
وثمانية مليون  واربعمائة وخمسون الف  وثالثمائة واربعة واربعون دينار  ومائتين وستة 

وستون فلس  الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (0,0034% ) شريطة عمل موازنة 
تثمينيه .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمدان العجمي     منسق اداري
السيد/ عامر الدوسري     فني مدني

السيد/ عبدالله خلف     رئيس قسم الورش المركزية
السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

السيدة/ رشا الصايغ     رئيس قسم قواعد وبيانات
السيدة/ لولوة عبدالملك     مهندس اول حاسوب

السيدة/ خالدة السالم     كبير اختصاصيين مهندسين
السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2226
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2274
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقود المناقصة رقم ا م م / 2015/2014/3/1 تأجير عقود سيارات متنوعة 
لعقود المشاريع المبرم مع / شركة المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن لمدة ثالثة أشهر من
تاريخ انتهاء كل مجموعة كما هو موضح بالكشف المرفق بمبلغ إجمالي قدره (-/406,095 د.ك 

) فقط اربعمائة وستة الف  وخمسة وتسعون دينار  الغير

كما اطلع الجهاز على كتاب رقم 2334 المؤرخ في 2017/8/30 المتضمن اعداد السيارات في 
التمديدات .

 

 طلب إصدار األمر التغييري الخامس بزيادة مبلغ إجمالي قدره(1,139,560/560 د.ك ) فقط  
مليون  ومائة وتسعة وثالثون الف  وخمسمائة وستون دينار  وخمسمائة وستون فلس  الغير ما 

يعادل نسبة (3,5%) علىعقد المناقصة هـ ط /121 إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور 
ومجاري أمطار صحية وخدمات أخرى لطريق الدائري األول - دسمان وشارع عبدالله األحمد 

(المرحلة الثانية) المبرم مع شركة / محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده  .

- اطلع الجهاز على موافقة مجلس الوزراء في الكتاب رقم 9295 بتاريخ 2017/8/13 .

 

الموضوع
2

3

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2233
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2306
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

طلب التعاقد المباشر ألعمال المناقصة رقم ا م م/2018/2017/5/1 دعم وصيانة البوابة 
االلكترونية للوزارة مع تطوير الخدمات المدرجة عليها / مع شركة الديار المتحدة لمدة 1095 

يوما بمبلغ إجمالي قدره (-/93,754 د.ك )  فقط ثالثة وتسعون الف  وسبعمائة واربعة وخمسون
دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

 طلب الوزارة الموافقة على استكمال اجراءات الممارسة رقم  2017/1/2-2018عمل صيانة 
جذرية لمحطة تزويد الوقود بالشويخ حيث اتضح ان كافة العطاءات تزيد عن قيمة (-

/75,000د.ك) علما بانه سيتم موافاة الجهاز بالتوصية بعد دراسة العطاءات.

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة استنادا للمادة رقم (19) من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

وعدم موافقة عضو الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :36808
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

 رقم الكتاب :36655
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

 رقم الكتاب :36429
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 طلب التجديد الخامس لعقد الممارسة رقم 2012/2-2013 توفير مستشارين لتقديم خدمات 
استشارية في مجال إعداد وتطوير الميزانية العامة المبرم مع / شركة بيت الخبرات الستشارات 
الكمبيوتر لمدة سنة اعتبارا من 2017/7/20بمبلغ إجمالي قدره (-/67,200 د.ك)  فقط سبعة 

وستون الف  ومائتى دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار.

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة 36654 بتاريخ 2017/8/23 المتضمن نفس الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

طلب التمديد االول لعقد الممارسة توفير مستشار هيكلة تقنية المعلومات للوزارة المبرم مع / 
شركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2017/9/22 بمبلغ إجمالي قدره 

(-/11,325 د.ك )  فقط احدىعشر الف  وثالثمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير .

 

طلب التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم 7-2016/2015 توفير فنيين كمبيوتر للوزارة المبرم مع/
شركة النواصي للتجارة العامة لمدة خمسة أشهر اعتبارا من 2017/6/7 بمبلغ اجمالي قدره (-

/9,100 د.ك) فقط تسعة آالف  ومائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع 
الممارسة  رقم 2017/2016-12

 

الموضوع
1

2

3

م

  تخطر الوزارة بااللتزام بالمادة رقم (19) من قانون المناقصات (49) لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة     د/جنان بوشهري
عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع           د/ مرسال الماجدي

  تخطر الوزارة االلتزام بالمادة رقم (19) من قانون المناقصات (49) لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :36852
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

 رقم الكتاب :28829
 تاريخ الكتاب :2016/10/24

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة نسبة (33.89%) ما يعادل (-/70,700 د.ك )  فقط 
سبعون الف  وسبعمائة دينار  الغير المبرم مع / شركة الريادة الوطنية لالستشارات اإلدارية على 
قيمة عقد المناقصة رقم 2016/1-2017 توفير مستشارين واختصاصيين ماليين في الميزانية 

العامة او المجال المالي بصفه عامة للعمل الوزارة .

 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2015/12-2016(ع) توفير خدمات عامة (مراسلين 
وفراشين) للوزارة على / شركة طويق العالمية للخدمات (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 

(-/1.065.600 د.ك) فقط  مليون وخمسة وستون الف وستمائة دينار الغير.

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (35133) المؤرخ في 2017/8/2 والمتضمن توضيح بما 
يخص حفظ التظلمات

بعد االستماع الى إفادة ممثل الوزارة:
السيد/ محمد نوح العصيمي  (مراقب المشتريات)

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة     د/جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722020822
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

 رقم الكتاب :272722020514
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :272722020562
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1142913 خدمات النظافة في قاعدة احمد الجابر الجوية
المبرم مع / شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن لمده ستة اشهر اعتبارا من 

2017/10/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/160,560د.ك)  فقط مائة وستون الف  
وخمسمائة وستون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 

1602915

 

 طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1102813 تشغيل وصيانة واصالح المعدات الميكانيكية 
بلواء التحريرالمبرم مع/ شركة العثمان والزامل للتجارة العامة لمدة ستة شهورحتى 

2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/45.963د.ك)  فقط خمسة واربعون الف  وتسعمائة وثالثة 
وستون دينار  الغير

 

طلب الوزارة التالي:-
-أوال:- إصدار االمر التغييري االول بالزيادة (-/16.500د.ك) مايعادل  بنسبة (4.89%) على 

قيمة العقد المناقصة رقم 1692913 تشغيل وتوريد وصيانة االجهزه والمعدات الميكانيكية بقسم 
قاعدة عبدالله المبارك الجوية والمواقع الملحقة بة بمراقبة عبدالله المبارك الجوية المبرم مع/ 

شركة العثمان والزامل للتجارة العامة والمقاوالت 
-ثانيا :- تمديد االول للعقد لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ 

إجمالي قدره (63.361/500د.ك)

 

الموضوع
1

2

3

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 

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :272722020275
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :272722021099
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :27241180439
 تاريخ الكتاب :2017/08/14

 
 
 

طلب تمديد األول لعقد المناقصة رقم 1952813 تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات 
الميكانيكية بمعسكرات مركز المنطقة الشمالية المبرم مع السادة / شركة سهارا للتكييف والتبريد ,
وذلك لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/1/1 بمبلغ اجمالي وقدره (-/53.100 د.ك) فقط ثالثة 

وخمسون ألف ومائة دينار كويتي ال غير.

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 1402712 اعمال خدمات النظافة بمعسكر الدوحة المبرم
مع / شركة الرواد للخدمات البيئية لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/10/20 حتى 2018/4/19
بمبلغ اجمالي قدره (-/87,840د.ك)  فقط سبعة وثمانون الف  وثمانمائة واربعون دينار  الغير 

لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم (1412715)

 

طلب الموافقة على التعاقد المباشر مع شركة / ايبال الستشارات الكمبيوتر بمبلغ اجمالي وقدره
 (-/200.726 د.ك) فقط مائتان ألف وسبعمائة وستة وعشرون دينار الغير

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

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 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23511
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :23756
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م / 2017/2016/19 أعمال صيانة وإستبدال أجزاء من المداخن
لغاليات محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة مجموعة علي الغانم 

 BABCOCK BORSIG / واوالده لتجارة العامة والمقاوالت وكيال عن السادة
STEINMULLER GMBH ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,746,640د.ك) فقط  

مليون  وسبعمائة وستة واربعون الف  وستمائة واربعون دينار  الغير

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم و م ك/2017/2016/57 
اعمال الزراعة بمحطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه على / مؤسسة 
القصر االخضر للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/93,492د.ك) 

فقط ثالثة وتسعون الف  واربعمائة واثنى وتسعون دينار  الغير

 

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%) بناء على مالحظات ديوان المحاسبة 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد الكفالة البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم على ان يتم مخاطبة الفتوى والتشريع 
مع تجديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23542
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم و ك م /2016/2015/40 تزويد وتركيب محطة تحويل 
رئيسية ابو حليفة w 300/132/11ك.ف على الشركة األهلية للوحات الكهرباء (أقل األسعار) 
بمبلغ وقدره (-/14.100.000 د.ك)  فقط اربعة عشر مليون  ومائة الف  دينار  الغير , وذلك 

بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

* المناقصة محدودة و غير قابلة للتجزئة

 

الموضوع
4
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم  (2017/19) المنعقد بتاريخ 
2017/3/13المتضمن:

 الموافقة بترسية المناقصة على الشركة األهلية للوحات الكهرباء(اقل االسعار)

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13294
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :19338
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

( أعيد بحث) نتيجة تأهيل شركات متخصصة لالشتراك في اعمال توريد وتسليم ومناولة المواد 
المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد القوى الكهربائة وتقطير المياه

* كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (23660) بتاريخ 2017/8/23 

 

(أعيد بحث ) طلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/12 استبدال القواطع 
الكهربائية لمقطرات المرحلة االولى جهد 11ك.ف وجهد 415 فولت في محطة الدوحة الغربية 
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة المرساه على/ شركة الغانم انترناشونال للتجارة العامة 

والمقاوالت وذلك لعدم كفاية البند المالي

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

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة كل من 

نائب رئيس الجهاز / أ فيصل المزين
عضو الجهاز /أ مشاري البليهيس
عضو الجهاز / أ محمد الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة المواصالت

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

 رقم الكتاب :1820
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :14193
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

طلب التعاقد رقم 2017/3-2018 القيام باألعمال االستشارية لمشروع شبكة األلياف الضوئية 
(المرحلة الثالثة) لمدة (24) شهر مع/ مكتب االستشاري العالمي Detecon canolting (األول

فنيا وماليا) بمبلغ إجمالي قدره (-/2،312،867 د.ك)

اطلع الجهاز على:
-  كتاب الوزارة رقم 2030 المؤرخ في 2017/7/31
- كتاب الوزارة رقم 2099 المؤرخ في 2017/8/8

- كتاب الوزارة رقم 2254 المؤرخ في 2017/8/23
- كتاب الوزارة رقم 2125 المؤرخ في 2017/8/13

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فاطمة الفوزان     مهندس مشروع

طلب التعاقد رقم 2017/24 القيام بأعمال اإلشراف على تنفيذ عقد المناقصة رقم أ.ف 
2011/50-2012 (ع) استكمال مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إداري تابع للوزارة بمنطقة
الرقعي - قطعة 1 - محافظة الفروانية لمدة (26) شهر مع/ مكتب المهندس الخليجي لإلستشارات

الهندسية (األول فنيا وماليا) بمبلغ إجمالي قدره (142،052/403 د.ك)
خصما من مستحقات المقاول الرئيسي/ شركة التوباد للتجارة العامة والمقاوالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد/ سالم القحطاني     رئيس قسم تخطيط المشاريع

السيد/ ياسر محمد     مهندس اختصاصي معماري

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 18-09-2017 الساعة التاسعة صباحا. 


