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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/45
17-رمضان-1438 هـ 

   االثنين 
2017-06-12 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-06-12

)(   االثنين 2017/45 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    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

عبدالله سعود العبدالرزاق
مشاري محمد البليهيس
اللواء / فهد عيد بن فهد

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي
د/مبارك فهاد العازمي

سالم ذياب العنزي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

فيصل حمد المزين
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل جامعة الكويت
 العضو / ممثل --

 العضو / ممثل شركة ناقالت النفط الكويتية

رئيس 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 الهيئة العامة للقوى العاملة

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

للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط 
الكويت

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط

السيد/ بدر علي     ممثل/ شركة ناقالت النفط 

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1
2
3

1

2
3
4
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل شركة ناقالت النفط الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل وزارة األعالم

الكويتية
السيدة/ أماني العلي     رئيس فريق عمل العقود

الفنية
السيدة/ جيهان الحبشي     رئيس فريق عمل 

العقوداالدارية
السيد/ جميل علي     ممثل/ شركة ناقالت النفط 

الكويتية

السيد/ فالح راشد الفندي     ممثل/ الهيئة العامة
للشباب

المهندس/ فواز العيسى     ممثل/ مؤسسة 
البترول الكويتية

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و 
عقود الخدمات

السيد/ سالم الشمري     ممثل/ مؤسسة البترول
الكويتية

السيد/ جمال السنعوسي     ممثل/ مؤسسة 
البترول الكويتية

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية

السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية 
المشروعات

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 

المحاليل المواد المخبرية

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

السيدة/ شيخة الفليج     مشارك أبحاث رئيسي

السيدة/ ماجدة الطارش     مراقب إدارة الشئون
الهندسية والصيانة

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم 
الصيانة

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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 استهل الرئيس اإلجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض و األعضاء البنود المدرجة علي جدول األعمال علي النحو التالي
 البند األول

تم اعتماد محضر الجهاز السابق رقم  (2017/44) والذي عقد بتاريخ  (2017/06/07)

    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 التربية
السيدة/ نجاة باقر     رئيس قسم المناقصات

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

13

14



2017/45

  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

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة التجارة والصناعة

وزارة الصحة

الرقم :- و ك م/2017/2016/64

الرقم :- 2017-2016/6

الرقم :- ص/ م خ ع /2017/2016/34

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير المياة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الخاصة بمشروع هدم واعادة بناء عدد 5 مراكز للتراخيص 
التجارية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب نظام مركزى الدارة البيانات في مركز غسيل الكلى

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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 :

فض العطاءات

وزارة التربية

وزارة األعالم

الرقم :- م ع/2017/2016/42

الرقم :- م ع /2017/2016/38

الرقم :- وأ/2017/2016/253

فض عطاء مناقصة/ممارسة  لتنفيذ اعمال الحراسة بمدارس و مباني منطقة االحمدي التعليمية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار عدد (26) سيارة جيب 4 سلندر مع وقود بدون سائقين

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  شحن و توزيع مجلة العربي و مجلة الكويت و مالحقهما و دوريات 
الوزارة االخرى الى دول العالم المختلفة

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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 :

فض العطاءات

جامعة الكويت

الرقم :- 2017/2016/92

الرقم :- 2018/2017/15

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وتشغيل اجهزة مختبرات - ادارة التقنية البيئية - 
جامعة الكويت

 

 IEL-IEEE فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجديد قواعد االشتراك في قواعد المعلومات
ONLINE DATABASES- قسم الدوريات -ادارة المكتبات

 

الموضوع
7

8

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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 :

الهيئة العامة للشباب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :866
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم هـ ع ش/2016/4_2017 القيام بتنفيذ عدة حمالت إعالنية متفرقة 
عبر وسائل التواصل االجتماعي على / شركة أووميديا للدعاية واإلعالن (أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/72,999 د.ك)  فقط اثنى وسبعون الف  وتسعمائة وتسعة وتسعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فالح راشد الفندي     ممثل/ الهيئة العامة للشباب

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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 :

وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :180
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم و أ / 2016/2015/231(ع) القيام باعداد وانتاج وتنفيذ حملة اعالنية
اعالمية متكاملة لتعزيز الوحدة والهوية الوطنية وذلك لعدم اعتمادها للسنة المالية 2018/2017

من قبل وزارة المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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 :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :11703
 تاريخ الكتاب :2016/10/12

 
 
 

 ( أعيد بحث) طلب اإلدارة العامة للتنفيذ بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 
(2010/2870) إداري /9 والمؤيد استئنافيا بحكم االستئناف رقم (2010/1054) إداري/7 على

النحو المبين بأسباب حكم االستئناف وذلك بشأن  المناقصة رقم 1602810 تشغيل وصيانة 
واصالح األجهزة والمعدات الميكانيكية بلواء الشهيد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع
1
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز إلغاء قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2010/57) المنعقد بتاريخ 
2010/7/26 المتضمن ترسية المناقصة على / شركة سهارا للتكييف التبريد ومقاوالتها على 

النحو المبين بأسباب حكم اإلستئناف تنفيذا للحكم القضائي

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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 :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8851
 تاريخ الكتاب :2017/04/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تقليل مدة اقفال المناقصة رقم م ع/2017/2016/42 لتنفيذ اعمال حراسة 
لمنطقة االحمدي ومبارك الكبير التعليمية لتصبح ثالثون يوم وذلك لألسباب الموضحة بكتاب 

الوزارة

-كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 11012 بتاريخ 2017/4/24 المتضمن تعديل تاريخ 
االقفال ليصبح 2017/5/11 بدال من 2017/6/11

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

الموضوع
1
م

يحفظ إلنتفاء الحاجة

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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 :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5832
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/74 ( ع ) توريد وتركيب وتشغيل الشبكة الالسلكية ( 
المرحلة الرابعة ) - مركز نظم المعلومات بالجامعة على شركة/ زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر 

(ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/95.100 د.ك)  فقط خمسة وتسعون الف  ومائة دينار 
الغير

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الضمانة البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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 :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5952
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على اصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ 
اجمالي قدره (-/200,000 د.ك) فقط مائتى الف  دينار الغير ما يعادل نسبة (17.1%) من قيمة 
عقد المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2014/2013/108 اعمال الصيانة المدنية والصحية الشاملة 

لكافة الكليات والمعاهد التابعة للهيئة (المنطقة الثانية) المبرم مع / شركة جلوبال الوطنية 
للتجارة العامة لمدة اربعة اشهر ينتهي في 2017/8/10 بدال من 2017/4/10 وذلك لألسباب 

المذكورة بكتاب الهيئة ولحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم هـ ع/ ش ا 
م/2017/2016/31 أقفلت في 2017/4/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ماجدة الطارش     مراقب إدارة الشئون الهندسية والصيانة
المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم الصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس إدارة الجهاز 
المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page14 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :009827
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2012/2011/22 تقديم خدمات استشارية 
في مجال تكنولوجيا المعلومات المبرم مع/ شركة مجموعة خدمات االعمال الخليجية (كاني) لمدة 
ستة اشهر اعتبارا من 2017/7/6 حتى 2018/1/5 بمبلغ اجمالي قدره (-/44,280 د.ك)  فقط 
اربعة واربعون الف  ومائتين وثمانون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك لحين االنتهاء 

من اجراءات ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2015/21-2016(ع)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نجاة باقر     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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 :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :004498
 تاريخ الكتاب :2017/05/30

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم م و ث ف ا 2016/2015/5 توريد وتركيب وصيانة كاميرات المراقبة 
لمباني المجلس المرساه على/شركة يونايتد بزنس قروب للتجاره العامه و المقاوالت ذلك لعدم 

توافر االعتماد المالي

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  2016/87 
بتاريخ 2016/12/7 المتضمن : الموافقة على ترسية المناقصة على شركة/يونايتد بزنس قروب 

للتجارة العامه و المقاوالت 
ثانيا: الموافقة على إلغاء المناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page16 اجتماع رقم :

شركة ناقالت النفط الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/12
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/11,121,306 $) ما يعادل (-
/3,393,689 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  وثالثمائة وثالثة وتسعون الف  وستمائة وتسعة وثمانون 
دينار  الغير ما يعادل نسبة (33.53%) على قيمة عقد الممارسة رقم FEG-2014/02 تسفين 
و صيانة الناقالت (DRY-DOCK REPAIRS BLOCK AGREEMENT) المبرم مع/

 -(ARAB SHIPBUILDING AND REPAIR YARD CO. (ASRY شركة
BAHARAIN وذلك الضافة عدد (6) ناقالت للتسفين واالصالحات وتجديد شهادة التصنيف 

الصادرة من هيئات التصنيف واالشراف الدولية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ جيهان الحبشي     رئيس فريق عمل العقوداالدارية
السيدة/ أماني العلي     رئيس فريق عمل العقود الفنية
السيد/ بدر علي     ممثل/ شركة ناقالت النفط الكويتية

السيد/ جميل علي     ممثل/ شركة ناقالت النفط الكويتية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page17 اجتماع رقم :

مؤسسة البترول الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :215/2017
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب ترسة بنود المناقصة رقم م ب ك / خ /2016/329 توريد مواد غذائية تموينية على 
الشركات المذكورة بكتاب المؤسسة بمبلغ اجمالي قدره (317,384/100 د.ك)  فقط ثالثمائة 

وسبعةعشر الف  وثالثمائة واربعة وثمانون دينار  ومائة فلس  الغير
وإلغاء البند رقم (26) لعدم توافر الجودة المطلوبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم الشمري     ممثل/ مؤسسة البترول الكويتية
السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات

المهندس/ فواز العيسى     ممثل/ مؤسسة البترول الكويتية
السيد/ جمال السنعوسي     ممثل/ مؤسسة البترول الكويتية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الترسية مع تجديد الكفاالت البنكية
وتأجيل البت بالقرار للبنود المرساه على الشركات التاليه:

- الشركة التجاريه العامه 
- شركة النمو الكبير للتجاره العامة

- شركة كوفان للتجاره العامة 
- مصنع الكويتية لأللبان فرع الشركة الكويتية لأللبان

لحين التجديد الضمانات البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page18 اجتماع رقم :

مؤسسة البترول الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :254
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :255
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2013/251 توفير خدمات صحفية لمؤسسة 
البترول الكويتية المبرم مع/ شركة مجموعة النظائر االعالمية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

2017/8/1 حتى 2017/10/31 بمبلغ اجمالي قدره (35,446/228 د.ك)  فقط خمسة وثالثون 
الف  واربعمائة وستة واربعون دينار  ومائتين وثمانية وعشرون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء

من اجراءات الطرح والتعاقد للمناقصة رقم م ب ك/خ/2016/333 اقفالها في 2017/8/6

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات
السيد/ سالم الشمري     ممثل/ مؤسسة البترول الكويتية

المهندس/ فواز العيسى     ممثل/ مؤسسة البترول الكويتية
السيد/ جمال السنعوسي     ممثل/ مؤسسة البترول الكويتية

طلب صرف المستحقات المالية للعمالة الكويتية عن اعمال عقد المناقصة رقم م ب 
ك/خ/2012/210 خدمات تشغيل وصيانة االنظمة الميكانيكية والكهربائية للمجمع النفطي المبرم 

مع/ شركة بدر المال واخوانه بمبلغ اجمالي قدره (-/17,986 د.ك)  فقط سبعةعشر الف  
وتسعمائة وستة وثمانون دينار  الغير وبأثر رجعي عن الفترة من 2013/10/1 حتى نهاية العقد 

في 2017/6/30 وذلك تطبيقا لقواعد واحكام الالئحة التنفيذية لتكويت العمالة في عقود 
المقاولين في القطاع النفطي والبدء في صرف الفروق في رواتب العاملين الكويتيين المشمولين

بأحكام الالئحة باالضافة الى فرق الزيادة بالرواتب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات
السيد/ سالم الشمري     ممثل/ مؤسسة البترول الكويتية

المهندس/ فواز العيسى     ممثل/ مؤسسة البترول الكويتية
السيد/ جمال السنعوسي     ممثل/ مؤسسة البترول الكويتية

الموضوع
2

3

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page19 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1233
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2017-13 توريد وتركيب المطياف الكتلي البالزمي بالتقارن 
الحثي على/شركة العرفج الهندسية(ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/75,516 د.ك)  فقط

خمسة وسبعون الف  وخمسمائة وستةعشر دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شيخة الفليج     مشارك أبحاث رئيسي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page20 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1232
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :1230
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :1072/5
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم M-41-2017/2016 توريد جهاز طحن البالستيكات والمطاط المبرد
بالنيتروجين المسال على/ شركة تكترون لالجهزة االلكترونية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/5,954 د.ك)  فقط خمسة آالف  وتسعمائة واربعة وخمسون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شيخة الفليج     مشارك أبحاث رئيسي

طلب ترسية بنود الممارسة رقم M-37-2017/2016 شراء اعالف لالغنام على النحو التالي:
- بنود ارقام (1.2.3.7) على/ شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي

قدره (-/13,090 د.ك)  فقط ثالثةعشر الف  وتسعون دينار  الغير
- بنود ارقام (4.5.6.8.9) على/ شركة النخيل لالنتاج الزراعي (أقل االسعار)بمبلغ اجمالي قدره 

(4,277/500 د.ك)  فقط اربعة آالف  ومائتين وسبعة وسبعون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شيخة الفليج     مشارك أبحاث رئيسي

طلب ترسية الممارسة رقم M-50-2017/2016 عملية مسح ضوئي وارشفة عدد 3 مليون 
وثيقة على/ شركة ادارة نظم المعلومات (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/23,675 د.ك)  فقط

ثالثة وعشرون الف  وستمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

*اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم (1072) المؤرخ في 2017/5/16 المتضمن مبلغ التوصية
الخاطئ

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ شيخة الفليج     مشارك أبحاث رئيسي

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/915$
 تاريخ الكتاب :2017/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/932$
 تاريخ الكتاب :2017/06/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2028832 انشاء ثالثة محطات كهربائيه رئيسيه مرفوعه 
بجهد (11kv,4b) (b5 and mg2) في منطقه جنوب شرق الكويت 

construction of 11kv elevated main intake
s&ek area b5 and mg2 in,4b substations على / شركة كي سي سي للهندسة 

والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/17,220,000 د.ك)  فقط سبعةعشر مليون  
ومائتين وعشرون الف  دينار  الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (%1,5)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط
السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط الكويت

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2043002 تزويد ايدي عاملة مساعدة لمستشفى االحمدي 
على/ شركة الصقور الكويتية لالمن والحماية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(38,959,493/850 د.ك)  فقط ثمانية وثالثون مليون  وتسعمائة وتسعة وخمسون الف  
واربعمائة وثالثة وتسعون دينار  وثمانمائة وخمسون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط
السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/899$
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (661,737/230 د.ك)  فقط 
ستمائة واحدى وستون الف  وسبعمائة وسبعة وثالثون دينار  ومائتين وثالثون فلس  الغير ما 
يعادل نسبة (7.54%) من قيمة عقد المناقصة رقم RFQ-2026816 تزويد معدات تشغيل 

تكميلية لآلبار المبرم مع/ شركة ريث للهندسة والصناعة اعتبارا من تاريخ توقيع االمر التغييري 
حتى نهاية العقد في 2021/11/7 وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط
السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page23 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/584$
 تاريخ الكتاب :2017/03/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2028846 تقديم خدمات عامة لمستشفى األحمدي في مجال 
التغذية والغسيل والكي والخياطة على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط 

الكويت تحت الفئة التخصصية (87) (CATERING SERVICES) والمدرجة اسماءها 
بالكشف المرفق بكتاب الشركة

- مناقصة محدودة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

* كما اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم 2017/631 المؤرخ في 2017/4/13 
والمتضمن افادتها بشأن الفئات التخصصية للمناقصات/الممارسات المعتمدة لديها

* و كتاب شركة نفط الكويت رقم 2017/869 المؤرخ في 2017/5/25 المتضمن االسس 
والمعايير التي تم االستناد إليها لتأهيل الشركات المدعوة للمناقصة وذلك استنادا لنص المادة 

16 من القانون رقم 49 لسنة 2016 للمناقصات العامة التي اوجبت ذكر االسس والمعايير التي 
تستند اليها الجهة صاحبة الشأن

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط
السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page24 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/913$
 تاريخ الكتاب :2017/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/921$
 تاريخ الكتاب :2017/06/04

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم RFQ-2031650  توريد انابيب تبطين قياس 13-8/3'' و 8/5-18''
مع ملحقاتها للحفر التطوير على اساس مجموعتين ومفتوحه على الموردين المحليين وتكون 
المواد المطلوبة من صنع الشركات المصنعه المعتمده لدى الشركة عن طريق االعالن بالجريدة 

الرسمية ويكون االغالق واستالم العطاءات عن طريق الشركة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط
السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط الكويت

طلب طرح  الممارسة RFQ-2031190 توريد انابيب حفر قياس3/1/2 وانابيب توصيل للحفر 
 SUPPLY OF2/1/3 TUBING & PUP JOINTS FOR التطويري

DEVELOPMENT DRILLING مفتوحه على الموردين المحليين وتكون المواد 
المطلوبة من صنع الشركات المصنعه المعتمده لدى الشركة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية 

ويكون االغالق واستالم العطاءات عن طريق الشركة6

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط
السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على طرح الممارسة العامة على ان تتولى الجهة الطالبة 
صاحبة الشأن إجراءات الممارسة مع اإللتزام باألحكام الواردة بالمادة رقم (11) من الالئحة 

التنفيذية للقانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على طرح الممارسة العامة على ان تتولى الجهة الطالبة 
صاحبة الشأن إجراءات الممارسة مع اإللتزام باألحكام الواردة بالمادة رقم (11) من الالئحة 

التنفيذية للقانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :16
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/27
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ ط 2017/2016/309 تجهيز وتوريد اجهزة 
وملحقاتها لتجهيز قسم الحوادث - مستشفى جابر االحمد على :

- بند (3-7) على شركة ميد فيجن للخدمات الطبية بمبلغ إجمالي قدره (-/5,400 د.ك)
- بند (5-7) على شركة وربة للتجهيزات الطبية بمبلغ إجمالي قدره (-/35,980 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 044-2017/2016 توريد وتجهيز اقسام المختبرات 
الطبية باالجهزة وملحقاتها في مستشفى جابر األحمد على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة 

بمبلغ اجمالي قدره (-/407,284 د.ك)  فقط اربعمائة وسبعة الف  ومائتين واربعة وثمانون دينار
 الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة النتهاء المهلة الممنوحة لتجديد الكفالة البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: الموافقة على ترسية البنود
ثانيا: عدم الموافقة على البنود المرساة على شركة نجمة برقان النتهاء المهلة الممنوحة لتجديد 

الكفالة البنكية

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       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/13
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :29
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط /2017/2016/26 توريد وتجهيز قسم العالج 
الطبيعي باالجهزة وملحقاتها في مستشفى جابر االحمد على الشركات المذكوره بكتاب الوزارة 

بمبلغ اجمالي قدره (-/430,295د.ك) فقط اربعمائة وثالثون الف ومائتين وخمسة وتسعون دينار
الغير و إلغاء بعض البنود لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط 2015/2016/1001 توريد وتجهيز اقسام العيادات
الخارجية باالجهزة وملحقاتها لمشروع مستشفى جابراالحمد على / شركة الدائرة المركزية 

(خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-/1,617,338د.ك) فقط  مليون وستمائة وسبعة عشر
الف  وثالثمائة وثمانية وثالثون دينار الغير و الغاء بعض البنود

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الموافقة على ترسية البنود

ثانيا: عدم الموافقة على البنود المرساة على:
- شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية

- شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت
وذلك النتهاء المهلة الممنوحة لتجديد الكفالة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/17
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/19
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2017/2016/307 توريد وتجهيز قسم العناية 
المركزية لألطفال باألجهزة وملحقاتها في مستشفي جابر األحمد لحاجة المشروع المرساة على 

الشركات التالية:

-شركة الدائرة المركزية بمبلغ اجمالي قدره (-/193,223 د.ك)
-شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية  بمبلغ اجمالي قدره(-/252,250 د.ك)

-شركة التكو ميد المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت  بمبلغ اجمالي قدره(-/3,260 د.ك)
-شركة ألفا المتحدة الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية  بمبلغ اجمالي قدره(-/21,000 د.ك)

بعد تجديد الكفالة البنكية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

(إعادة بحث) طلب ترسية بند رقم 53 من المناقصة رقم هـ ط/2017/2016/771 تجهيز وتوريد 
قسم التعقيم باالجهزة وملحقاتها لمشروع مستشفى جابر على / شركة تراي الفا (خامس اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-/103,500د.ك)   فقط مائة وثالثة الف  وخمسمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/38
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :21
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم (861-2016-2015) توريد جهاز وملحقاته الدارة خدمات المختبرات
الطبية من / شركة الدائرة المركزية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/207,563 د.ك)  فقط 

مائتين وسبعة الف  وخمسمائة وثالثة وستون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية المشروعات

السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية

(أعيد بحث) طلب ترسية البنود ارقام (14-13,12,10,9,7,3,2,1) من المناقصة رقم 10 / 
2016 /2017 توريد وتجهيز قسم العناية المركزة - مستشفى جابر - الوزارة - إدارة الهندسة 
الطبية على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/2,953,957 د.ك)  فقط  
مليونين  وتسعمائة وثالثة وخمسون الف  وتسعمائة وسبعة وخمسون دينار الغير بعد تخفيض 

كمية الجهاز رقم (23)

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2017/161) المؤرخ في 2017/6/1 المتضمن سبب 
تجزئة البنود

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
7

8

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: الموافقة على ترسية البنود
ثانيا: عدم الموافقة للبند المرسى على شركة ميدفيجن للخدمات الطبية لعدم تجديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :42
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :22
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 588-2017/2016 توريد وتجهيز اقسام العناية المركزة للقلب 
باالجهزة وملحقاتها في مستشفى جابر االحمد على الشركات المذكورة بمبلغ إجمالي قدره (-

/862,805 د.ك) فقط ثمانمائة واثنى وستون الف  وثمانمائة وخمسة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط /2017/2016/827 توريد وتجهيز غرف العمليات باألجهزة 
وملحقاتها - مستشفى جابر االحمد على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-

/837,243 د.ك)  فقط ثمانمائة وسبعة وثالثون الف  ومائتين وثالثة واربعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي
أوال: الموافقة على ترسية البنود

ثانيا: تأجيل البت بالقرار على البنود المرساه على الشركات التالية:
- شركة نجمة برقان للتجاره العامة والمقاوالت

- شركة التقدم التكنولوجي
- شركة ياكو الطبية 

لحين التجديد الكفاله البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي
أوال: الموافقة على ترسية البنود

ثانيا: تأجيل البنود المرساة على  شركة الشايع هيلث كير لحين تجديد الضمانة البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :222
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :41
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم م خ ع / 
2017/2016/7 نقل وتعبئة خزانات الوقود بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة 

الصحة على/ شركة جاسم للنقليات والمناولة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/63,980 د.ك)
 فقط ثالثة وستون الف  وتسعمائة وثمانون دينار  الغير

- مرفق صورة عن البيان المالي للمناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية المشروعات

السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية

طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ ط /2017/2016/586 توريد وتجهيز وحدة القلب باالجهزة 
وملحقاتها في مستشفى جابر االحمد على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره 

(-/461,092 د.ك)  فقط اربعمائة واحدى وستون الف  واثنى وتسعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/27) المنعقد في 2017/4/10 المتضمن:

عدم الموافقة على الترسية لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي
أوال: الموافقة على ترسية البنود

ثانيا: تأجيل البت بالقرار للبنود المرساة على  شركة نور للتكنولوجيا وشركة وربة للتجهيزات 
لحين تجديد الضمانة البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9302
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/30,500د.ك) فقط ثالثون الف  
  (0410C/17) وخمسمائة دينار  الغير  الغير ما يعادل نسبة (25%) من قيمة عقد توريد رقم
أدوية حقن لعالج s disease'peyronie  المبرم مع / شركة بدر سلطان وإخوانة وذلك لحاجة 

الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية المشروعات

السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية

الموضوع
13
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :41
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :46
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :73
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :57
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب شراء البند رقم (146) مواد مخبرية لجهاز (COBAS 600) لكافة المختبرات من / شركة
ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/94,498 د.ك)  فقط اربعة وتسعون الف  

واربعمائة وثمانية وتسعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (151) شراء محاليل مخبرية لجهاز AFINION لفحص السكر التراكمي 
لكافة المختبرات / المراكيز الصحية من / شركة أمريكان ديزاينرر للتجارة العامة والمقاوالت 
(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/220,050 د.ك)  فقط مائتين وعشرون الف  وخمسون 

دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (69) أدوية (حقن) لعالج مرضى التصلب المتعدد (S.M) لكافة 
المستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/544,000 

د.ك)  فقط خمسمائة واربعة واربعون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (51) أدوية (حقن) مخدرة للعناية المركزة والعمليات لكافة المستشفيات من
/ شركة ياكو الطبية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/97,500 د.ك) فقط سبعة وتسعون الف

 وخمسمائة دينار  الغير

 

الموضوع
14

15

16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :56
 تاريخ الكتاب :2017/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/37
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :69
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب شراء البند رقم (162) مواد استهالكية القسام القلب لمستشفى االميري على النحو التالي :

* البند رقم (162/1) من / شركة الشايع هيلث كير (عرض وحيد) بمبلغ إجمالى قدره (-
/2.700د.ك)  فقط  الفين  وسبعمائة دينار  الغير

* البند رقم (162/2) من / شركة الشايع هيلث كير (عرض وحيد) بمبلغ إجمالى قدره (-
/3.350د.ك)  فقط ثالثة آالف  وثالثمائة وخمسون دينار  الغير

* البند رقم (162/3) من / شركة برومس ميد (عرض وحيد) بمبلغ إجمالى قدره (-
/92.800د.ك)  فقط اثنى وتسعون الف  وثمانمائة دينار  الغير

 

طلب ترسية الممارسة رقم 874 /2016-2017 توريد جهاز وملحقاته القسام الصدري لمركز 
صباح االحمد للقلب على / شركة برومس ميد (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/181.000د.ك)  فقط مائة واحدى وثمانون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (65) أدوية (أكياس) لعالج حاالت مرض شلل الرعاش المتقدمة لكافة 
المستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/371,887 د.ك)  

فقط ثالثمائة واحدى وسبعون الف  وثمانمائة وسبعة وثمانون دينار  الغير

 

الموضوع
18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8769
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :8531
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :71
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :49
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب تعديل موافقة الجهاز الصادرة بشأن شراء البند رقم (107) ادوية (كبسوالت) لعالج مرضى
السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من/ شركة المعجل لالدوية لتصبح بمبلغ
اجمالي قدره (-/602,000 يورو) ما يعادل (-/196,854 د.ك)  فقط مائة وستة وتسعون الف  

وثمانمائة واربعة وخمسون دينار  الغير حيث سقط سهوا عدم ادراج القيمة بالعملة االجنبية

 

رد الوزارة على كتاب تظلم شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة لشراء البند رقم (83) ادوية
بخاخ لألنف كرتيزون لعالج امراض الحساسية لحاجة كافة االقسام في المراكز الصحية 

والمستشفيات

 

طلب شراء البند رقم (67) أدوية (حقن) لعالج مرضى ال S'CROHN لكافة المستشفيات من /
شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/385,723 د.ك)  

فقط ثالثمائة وخمسة وثمانون الف  وسبعمائة وثالثة وعشرون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (154) محاليل ومستهلكات لجهاز AUTOVUE لمعرفة فصائل الدم 
والمضادات الناتجة عنها لدى الحوامل لكافة المختبرات من / شركة وربة للتجهيزات الطبية 

(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/438,170 د.ك)  فقط اربعمائة وثمانية وثالثون الف  ومائة
وسبعون دينار  الغير

 

الموضوع
21

22

23

24

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  عدم اختصاص الجهاز النظر بالتظلمات استنادا للمادة رقم (78) من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :79
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

 رقم الكتاب :8995
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :55
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب شراء البند رقم (77) أدوية (بخاخ) لعالج األمراض التنفسية لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/1,589,813 د.ك)  فقط  مليون  وخمسمائة وتسعة وثمانون الف  وثمانمائة وثالثةعشر 
دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية المشروعات

السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة الصحيح العمال شراء البند رقم (60-2) ادوية 
(حبوب) مطهرة لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات هو ECOLAB-UK وليس 

ADAMS HEALTHCARE كما ذكر في كتاب الوزارة

 

طلب شراء البند رقم (49) أدوية (حقن) لعالج أمراض السكر لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/89,792 

د.ك)  فقط تسعة وثمانون الف  وسبعمائة واثنى وتسعون دينار  الغير

 

الموضوع
25

26

27

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :19
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :21
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

طلب شراء البند رقم (150) محاليل ومستهلكات ألجهزة COBAS INTEGRA لفحوصات 
الكشف عن مستوى العقاقير العالجية TMD لكفة المختبرات من / شركة ياكو الطبية (مصدر 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/476,759 د.ك)  فقط اربعمائة وستة وسبعون الف  وسبعمائة 

وتسعة وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (152) مواد مخبرية لجهاز 8000C وجهاز U COBAS 601 لكافة 
المختبرات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,335,690 د.ك)  فقط

 مليون  وثالثمائة وخمسة وثالثون الف  وستمائة وتسعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

الموضوع
28

29

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على البنود الغير مشاركة بمناقصة الخليج أما فيما يخص 
البنود المشاركة بمناقصة الخليج فترسى على األقل سعرا

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على البنود الغير مشاركة بمناقصة الخليج أما فيما يخص 
البنود المشاركة بمناقصة الخليج فترسى على األقل سعرا

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       

Page37 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/944$
 تاريخ الكتاب :2017/06/11

 
 
 

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 (17)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/45

  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       

Page38 اجتماع رقم :

البيوت اإلستشارية 

الهيئة العامة للرياضة

 رقم الكتاب :7853
 تاريخ الكتاب :2017/04/03

 
 
 

طلب تمديد العقد رقم 2016/24-2017 تنفيذ أعمال الدراسة والتصميم واإلشراف على إنشاء 
وإنجاز مركز شباب ضاحية جابر العلي المبرم مع/ مكتب دار السور لالستشارات الهندسية لمدة 

أربعة أشهر اعتبارا من 2017/4/4 حتى 2017/8/1 دون تكلفة مالية وذلك لحين حصول 
المكتب االستشاري على اعتماد األنشطة الخاصة بمراكز الشباب لدى إدارة التنظيم ببلدية الكويت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ منيرة الفارس     مراقب شئون االنشاءات والمشاريع
المهندس/ وسمي الوسمي     مهندس مدني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة لمدة 8 أشهر اعتبارا من 2017/4/4

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 14-06-2017 الساعة -/11:30 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


