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قد إستعرض الجهاز المواضيع المدرجة علي جدول األعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/33
05-شعبان-1438 هـ 

   االثنين 
2017-05-01 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-05-01

)(   االثنين 2017/33 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  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       

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    و قد حضر جانب من االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

فيصل حمد المزين
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
محمد ناصر الخرافي

د/مرسال سعد الماجدي
هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب
د/مبارك فهاد العازمي
هيا أحمد الودعاني

د/جنان محسن بوشهري

عبدالله سعود العبدالرزاق
اللواء / فهد عيد بن فهد

نائب  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 األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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1 2017/33إجتماع رقم :

  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       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

الديوان األميري

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

وزارة الكهرباء و الماء

د أ/هـ/130

2012/2011/50 ( ع )

و ك م / 2017/2016/19

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

اعمال تطوير التصميم و االنشاء واالنجاز و التجهيز والصيانة و التشغيل لمشروع قصر 
العدل الجديد

استكمال اعمال مشروع انشاء وانجاز وصيانة مبنى اداري تابع لوزارة االوقاف والشئون 
االسالمية بمنطقة الرقعي

أعمال صيانة وإستبدال أجزاء من المداخن لغاليات محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير المياه

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/33إجتماع رقم :

  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       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

2017/2016/41

رقم المناقصة

توريد وتركيب طابعات ملصق االقامة لزوم االدارة العامة لشؤون االقامة - لالدارة العامة 
لنظم المعلومات - بوزارة الداخلية

موضوع المناقصة

1

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/33إجتماع رقم :

  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       

توصيات القطاع النفطى

   الشركات البترولية

شركة نفط الكويت

2017/697$
2017-04-25

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2041398 مشروع المحافطة على ضغط مكمن وارة 
 CHINA PETROLEUM ENGINEERING AND المرحلة الثالثة على/ شركة

CONSTRUCTION CORPORATION (CPECC) وكيلها المحلي/ شركة جلف 
فور (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/51,510,067 د.ك)  فقط احدى وخمسون مليون 

وخمسمائة وعشر الف  وسبعة وستون دينار  الغير

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الشركة: 
- السيد/ علي الصايغ   ممثل وزارة النفط

-السيد/ خالد العربيد     ممثل شركة نفط الكويت

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  يتضمن أسباب الفرق بين القيمة 
التقديريه و قيمة الترسية



4 2017/33إجتماع رقم :

  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       

القطاع النفطى - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الشركات البترولية

مؤسسة البترول الكويتية

194
2017-04-20

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2013/233 (قابلة للتجزئة) توريد مواد 
غذائية تموينية لمدة ثالثة شهور اعتبارا من تاريخ انتهائها  حتى 2017/8/5 دون اي 

تكلفة اضافية والمبرمه مع كال من /
-شركة المخازن البيضاء للتجارة العامة 

-الشركة التجارية العامة 
- شركة الدردور المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت 

-شركة االلبان الكويتية الدانماركية بمبلغ اجمالي قدره 
-شركة كوفان للتجارة العامة والمقاوالت 

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الشركة: 
- السيد/ علي الصايغ               ممثل وزارة النفط

-السيد/ رياض الشطي              ممثل مؤسسة البترول الكويتيه

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



5 2017/33إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

21
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2017/2016/10 توريد وتجهيز قسم العناية المركزة - 
مستشفى جابر - وزارة الصحة - إدارة الهندسة الطبية على الشركات المذكورة بكتاب 

الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/3,615,323 د.ك)  فقط ثالثة ماليين وستمائة وخمسة عشر
ألف وثالثمائة وثالثة وعشرون دينار  ال غير بعد تخفيض كمية الجهاز رقم (23)

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

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

1

 م

      قرر الجهاز التالي:
أوال الموافقة على ترسية البنود

ثانيا : تأجيل البنود المرساه على كل من:
- شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت

-شركة طارق العوضي وشركاه 
- شركة ميد فيجن للخدمات الطبية

-شركة وربة للتجهيزات
-شركة التكو ميد المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت

- شركة صفوان للتجارة والمقاوالت
-شركة الدائرة المركزية

-شركة التقدم التكنولوجي
لحين تجديد الكفاالت البنكية



6 2017/33إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/17
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2017/2016/307 توريد وتجهيز قسم العناية المركزية 
لألطفال باألجهزة وملحقاتها في مستشفي جابر األحمد لحاجة المشروع من الشركات 

المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/1,123,260 د.ك)  فقط  مليون  ومائة 
وثالثة وعشرون الف  ومائتين وستون دينار الغير

إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2017/114 المتضمن اإلعتماد المالي

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

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

2

 م

      قرر الجهاز التالي:
أوال الموافقة على ترسية البنود

ثانيا : تأجيل البنود المرساه على كل من:
-شركة نور للتتكنولوجيا الطبية 

- شركة الفا المتحدة الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية
 - شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت

 - شركة طارق العوضي وشركاه
- شركة التكو ميد المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت

 - شركة وربة للتجهيزات الطبية
- شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية 

- شركة الدائرة المركزية
لحين تجديد الكفاالت البنكية



7 2017/33إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/14
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط /2017/2016/581 توريد أجهزة وملحقاتها لمستشفي 
جابر األحمد لحاجة المشروع على / شركة التقدم التكنولوجي (ثالث أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/438,900 د.ك)  فقط اربعمائة وثمانية وثالثون الف وتسعمائة دينار ال 
غير بعد زيادة الكمية

إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2017/114 المتضمن اإلعتماد المالي

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

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

3

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



8 2017/33إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة التربية

1954
2017-03-27

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/2017/2016/38 توريد و تركيب وصيانة نظام 
مراقبة و متابعة االجهزة و الوحدات الطرفية في جميع المستشفيات و المراكز الصحية 

المرحلة الثانية ( منطقة االحمدي الصحية) على / شركة الهندسة والتقنيات المتعددة (أقل 
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/79,665 د.ك) فقط تسعة وسبعون ألف وستمائة وخمسة 

وستون دينار الغير

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

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

الموضوع

4

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



9 2017/33إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة التربية

وزارة الكهرباء و الماء

10452
2017-04-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2011/2010/69(ع) مشروع تصميم و ترخيص و تنفيذ و 
انشاء و انجاز و صيانة مبنى مدرسة ابتدائية بنات قطعة (2) في منطقة اشبيلية التابعة 

لمنطقة الفروانية التعليمية بنظام تسليم المفتاح على/ شركة بيت البناء الكويتي للتجارة و 
المقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (2,296,111/890 د.ك)  فقط  مليونين  
ومائتين وستة وتسعون الف  ومائة واحدىعشر دينار  وثمانمائة وتسعون فلس  الغير

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة: 
السيده/ فائقة جاسم محمد     مدير ادارة توريدات المختزن

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  والتنسيق مع وزارة المالية لتوفير االعتماد
المالي



10 2017/33إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

الهيئة العامة للرياضة

10960
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب 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 إجمالى قدره (-/93.492د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  
واربعمائة واثنى وتسعون دينار  الغير

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
المهندسة / غدير القويضي   مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي



11 2017/33إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للرياضة

9047
2017-04-18

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اإلطالع واتخاذ ما يراه الجهاز مناسب بشأن اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 
19-2015-2016 تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة للمالعب النموذجية وبيوت الشباب على/ 

مؤسسة النهضة للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-%20)
وبمبلغ اجمالي قدره (-/ 1,200,000 د.ك) وذلك بناء على مالحظات ديوان المحاسبة الذي

يتعين فيه تطبيق أحكام المادة (44) من قانون المناقصات العامة رقم (37) لسنة 1964

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الهيئة: 
السيد/ م. حسين تقي         رئيس قسم العقود والمواصفات الفنية

السيد/ م.مبارك مال الله      مراقب الصيانة

الموضوع

1

 م

      قرر الجهاز رفع األمر إلى مجلس الوزراء بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة بكتابهم
رقم 2733



12 2017/33إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

9046
2017-04-18

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب اإلطالع واتخاذ ما يراه الجهاز مناسب بشأن اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ ش 
ر 2016/2015/16 أعمال صيانة شاملة بالمرافق الرياضية بالهيئات الرياضية للمنطقة 
الثانية على/ شركة ساي للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) بنسبة خصم (-

35,55%) وبمبلغ اجمالي قدره (-/ 2,578,000 د.ك) وذلك بناء على مالحظات ديوان 
المحاسبة الذي يتعين فيه تطبيق أحكام المادة (44) من قانون المناقصات العامة رقم (37) 

لسنة 1964

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الهيئة: 
السيد/ م. حسين تقي         رئيس قسم العقود والمواصفات الفنية

السيد/ م.مبارك مال الله      مراقب الصيانة

الموضوع

الموضوع

2

 م

 م

      قرر الجهاز رفع األمر إلى مجلس الوزراء بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة بكتابهم
رقم 21732



13 2017/33إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

006465
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

(إعيد  بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2017/2016/8 توريد بطاقات وقود 
للهيئة على/شركة السور لتسويق الوقود (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/305,118د.ك) فقط ثالثمائة وخمسة دينار ومائة وثمانية عشر فلس الغير.

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الهيئة: 
السيدة/ نجاة باقر محمد   رئيس قسم المناقصات

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



14 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

40483
2017-04-13

40480
2017-04-13

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد السادس لعقد المناقصة رقم 
2012/2011/15 تقديم الدعم الفني وصيانة االنظمة المتكاملة الرئيسية المبرم مع/ شركة 
مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/1 حتى 

2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/74,250 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف ومائتين 
وخمسون دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم 

2015-2014/12

بعد االستماع الى ممثل الجهة:
السيد/ أحمد العبدالجليل     وكيل مساعد نظم المعلومات

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الثامن لعقد المناقصة رقم 
2012/2011/6 صيانة األنطمة المساندة وأجهزة الخوادم للنظم المتكاملة ودعم تطبيق 
النظم في الجهات الحكومية المبرم مع/ شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت 

لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/3/31 بمبلغ إجمالي قدره (-
/74,100 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف ومائة دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم 2015-2014/12

بعد االستماع الى ممثل الجهة:
السيد/ أحمد العبدالجليل     وكيل مساعد نظم المعلومات

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز التالي  اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/24) المنعقد 
في 2017/3/29 المتضمن: عدم الموافقة باالغلبية

ثانيا: الموافقة باغلبية االعضاء
وعدم موافقة

عضو الجهاز/ مشاري البليهيس
عضو الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل وزارة الماليه/ سالم العنزي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي



15 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

ديوان الخدمة المدنية

بلدية الكويت

40480
2017-04-13

11158
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/5 توفير خدمات استشارية في مجال 
نظم المعلومات بالبلدية المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمده ستة اشهر 

اعتبارا من 2017/6/8 بمبلغ اجمالي قدره (-/75,300 د.ك) فقط خمسة وسبعون الف  
وثالثمائة دينار  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات إعادة طرح المناقصة الجديدة رقم 

201/2016/4

بعد االستماع الى ممثل الجهة:
السيد/ جراح المطيران      مراقب المناقصات والميزانيه

المهندس/ طارق المديني    مدير نظم المعلومات

الموضوع

الموضوع

1

 م

 م

   قرر الجهاز التالي  اوال: إلغاء قرار الجهاز السابق باجتماع رقم (2017/24) بتاريخ 
29-3-2017 المتضمن: عدم الموافقة باالغلبية

ثانيا: الموافقة باغلبية االعضاء
وعدم موافقة

عضو الجهاز/ مشاري البليهيس
عضو الجهاز/ محمد الخرافي
ممثل الماليه/ سالم العنزي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

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



16 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

11159
2017-04-17

1157
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/3 صيانة وتحديث شبكات اإلتصال 
بمباني البلدية المبرم مع/ شركة الحلول التكنولوجية المتعددة لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 
2017/4/24 بمبلغ إجمالي قدره (-/8,040 د.ك) فقط ثمانية آالف وأربعون دينار ال غير 

وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 2017/2016/8

بعد االستماع الى ممثل الجهة:
السيد/ جراح المطيران      مراقب المناقصات والميزانيه

المهندس/ طارق المديني    مدير نظم المعلومات

 طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2014/2013/2 صيانة أجهزة ونظام التشغيل اآللي
لحضور وانصراف موظفي البلدية المبرم مع/ شركة سكيورتي زونز ألجهزة األمن / فرع من
شركة الجين جروب للتجارة العامة لمده ثالثة أشهر اعتبارا من 2017/4/8 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/2,832 د.ك) فقط الفين وثمانمائة واثنى وثالثون دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء

من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2016/7-2017  إقفالت بتاريخ 2017/3/19

بعد االستماع الى ممثل الجهة:
السيد/ جراح المطيران      مراقب المناقصات والميزانيه

المهندس/ طارق المديني    مدير نظم المعلومات

الموضوع

2

3

 م

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

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا لحكم المادة رقم (19) من احكام قانون المناقصات 
العامة رقم  49 لسنة 2016



17 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

272722010015
2017-04-19

272722002885
2017-01-29

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد األول لعقد صيانة نظام حفظ واسترجاع الوثائق والتصاريح المفتوحة المبرم 
مع/ مؤسسة دانا االنترنت لتأجير وخدمات نظم المعلومات لمدة سنة اعتبارا من 

2017/8/23 بمبلغ اجمالي قدره (-/68,000 د.ك) فقط ثمانية وستون ألف دينار ال غير

إطلع الجهاز على كتاب الدفاع رقم (2727220101024) المؤرخ في 2017/4/25 
المتضمن بيانات العقد

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
- السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود

(اعيد بحث) طلب التالي:
اوال: افادة الوزارة بسحب اعمال عقد المناقصة رقم 1242912 متطلبات معسكر االنذار 
الراداري بالمنطقة الجنوبية  المشروع من شركة/ أبو شيبة للتجارة العامة والمقاوالت 

الخالله بشروط ومواصفات العقد طبقا للمادة (63) من الشروط الحقوقية
ثانيا: طلب تطبيق المادة رقم (57) من قانون المناقصات العامة

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
- السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا لحكم المادة رقم (19) من احكام قانون المناقصات 
العامة رقم  49 لسنة 2016

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة



18 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

وزارة الكهرباء و الماء

7358
2017-04-17

9198
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل مدة وقيمة التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم هـ ز/ م م/2012/2011/14 تنفيذ 
وصيانة تحريج الصليبية المبرم مع/ شركة الهالل الزراعية لتصبح لمدة ثالثة شهور تنتهي
في 2017/1/25 بدال من أربعة شهور وبمبلغ اجمالي قدره (62,929/227 د.ك) فقط اثنى
وستون الف  وتسعمائة وتسعة وعشرون دينار ومائتين وسبعة وعشرون فلس الغير بدال 

من (83,892/302 د.ك) حتى يتوافق مع موافقة وزارة المالية

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الهيئة: 
السيدة/ نجاة باقر محمد   رئيس قسم المناقصات

طلب اإلطالع والعلم بقرار الوزارة بسحب أعمال عقد المناقصة رقم و ك 
م/2014/2013/107 استبدال األعمدة الخشبية والخطوط النحاسية بأعمدة معدنية للخطوط

الهوائية 11 ك.ف من المقاول/ شركة جيوتي ستركتشر ليمتد الهندية موكلو/ شركة 
عبداللطيف الجسار وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لعدم االلتزام بتنفيذ األعمال 

طبقا للشروط التعاقدية والمواصفات الفنية

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
المهندسة/ غدير القويضي   مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تطبيق شروط العقد  



19 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

667/10
2017-03-12

667
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (207) مستهلكات خاصة بقسم األطفال لمستشفى الصباح قسم 
العناية المركزة أطفال على النحو التالي:

-البند (207-1) من / شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/26,300 د.ك)  فقط ستة وعشرون الف  وثالثمائة دينار  الغير

-البند (207-2) من / شركة دلتا ميد العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (رابع أقل 
األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/68,988,000 د.ك)  فقط ثمانية وستون مليون  
وتسعمائة وثمانية وثمانون الف  دينار  الغير بعد تقليل عدد المواد وزيادة الكمية

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (206) منظمات لضربات القلب ذات أنواع مختلفة مع صعقة 
كهربائية لمستشفى األميري من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-
/2,656,900 د.ك) فقط مليونين وستمائة وستة وخمسون الف وتسعمائة دينار الغير 

بعد تقليل المواد وتخفيض الكميات.

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



20 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

6982
2017-04-04

666
2017-03-12

665
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب تعديل شراء البند رقم (1) لشركة صفوان من مناقصة الخليج رقم (8) توريد لوازم 
جراحة العظام ليصبح من/ شركة الساير الطبية  بدال من/ شركة صفوان للتجارة 

SMITH & NEPHEW والمقاوالت وذلك إلنتقال الوكالة للشركة المصنعة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (205) دعامات دوائية لمستشفى األميري من الشركات المذكورة 
بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/1,654,100د.ك) فقط مليون وستمائة واربعة 

وخمسون الف ومائة دينار ال غير بعد تخفيض الكميات

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (204) قساطر شريانية لقسم القلب لمستشفى االميري على النحو 
التالي:

-البند رقم (204-1) من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (خامس اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/154,313 د.ك) فقط مائة واربعة وخمسون الف 

الموضوع

3

4

5

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
وعدم موافقة

عضو الجهاز الدكتوره/ جنان بوشهري
وممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور/ مبارك العازمي

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



21 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

665
2017-03-12

695
2017-04-12

659
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

وثالثمائة وثالثة عشر دينار الغير بعد تقليل المواد
-البند رقم (204-2) من / شركة الدائرة المركزية (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/1,009,653 د.ك) فقط مليون وتسعة آالف وستمائة وثالثة وخمسون دينار 

الغير بعد تخفيض الكميات

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (87) أدوية (حبوب) لعالج االمراض الفيروسية لمستشفى األمراض 
السارية من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالدة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/548,208 د.ك)  فقط خمسمائة وثمانية واربعون الف ومائتين وثمانية دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند (198) مواد استهالكية لقسم القلب لمستشفى األميري على النحو التالي:
-البند (198-1) من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (تاسع أقل األسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/174,333 د.ك)
-البند (198-2) من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (سادس أقل األسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/348,667 د.ك)

الموضوع

5

6

7

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



22 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

659
2017-03-12

651
2017-02-28

661
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (144) أدوية (شراب) مضاد حيوي لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من/ شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/510,000 د.ك)  فقط خمسمائة وعشر الف  دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (200) اطقم تغذية بالمضخة ألقسام في المستشفيات على النحو 
التالي:

-البند (200-1) من / شركة المعجل لالدوية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/63,342 د.ك)  فقط ثالثة وستون الف  وثالثمائة واثنى واربعون دينار  الغير

-البند (200-2) من / شركة المعجل لالدوية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/493,774 د.ك)  فقط اربعمائة وثالثة وتسعون الف  وسبعمائة واربعة وسبعون دينار  

الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

الموضوع

7

8

9

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



23 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

661
2017-03-12

649
2017-02-28

589
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (141) ادوية (حقن) لمرضى السكر لكافة المستشفيات من/ شركة 
الغانم هلثكير (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,298,400 $) ما يعادل (-

/393,415 د.ك)  فقط ثالثمائة وثالثة وتسعون الف  واربعمائة وخمسةعشر دينار  
الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (122) أدوية (دهان) لعالج األمراض الجلدية والتناسلية لكافة 
األقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت 

(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/365,400 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة وستون الف
 واربعمائة دينار  الغير بعد زيادة الكمية

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

9

10

11

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



24 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

589
2017-02-27

588
2017-02-27

647
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (121) أدوية حبوب لعالج امراض العظام لكافة المستشفيات من / 
شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/364,500 د.ك)  فقط 

ثالثمائة واربعة وستون الف  وخمسمائة دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (139) ادوية (حقن) لعالج االنيميا لمراكز غسيل الكلى من/ الشركة 
الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,175,000
$) ما يعادل (-/355,085 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة وخمسون الف  وخمسة وثمانون 

دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

11

12

13

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



25 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

585
2017-02-27

584
2017-02-27

2017/100
2017-03-30

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (117) ادوية حبوب لعالج ارتفاع ضغط الدم لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/1,062,600 دوالر امريكي) ما يعادل (-/321,968 د.ك)  فقط ثالثمائة واحدى 
وعشرون الف  وتسعمائة وثمانية وستون دينار ال غير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (116) أدوية حقن مضاد حيوي لكافة المستشفيات من / شركة 
الروائي للتجارة العامة والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/319,935 د.ك)

 فقط ثالثمائة وتسعةعشر الف  وتسعمائة وخمسة وثالثون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب إعادة عرض ترسية الممارسة رقم هـ ط : 341 / 2015-2016 أجهزة وملحقاتها 
LIQUID BIOWASTE TREATMENT UNIT إلدارة خدمات المختبرات الطبية 

(عدة مستشفيات) على/ شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ اجمالي قدره (-/315,000 د.ك) 
فقط ثالثمائة وخمسة عشر الف دينار الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

الموضوع

14

15

16

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



26 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/100
2017-03-30

646
2017-02-28

583
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (138) ادوية (حبوب) لعالج ارتفاع ضغط الدم لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره 
(1,001,792 $) ما يعادل (-/303,543 د.ك)  فقط ثالثمائة وثالثة الف  وخمسمائة 

وثالثة واربعون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (115) أدوية حقن إلذابة الجلطات لكافة المستشفيات من / شركة 
ياكو الطبية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/289,381 د.ك)  فقط مائتين وتسعة 

وثمانون الف  وثالثمائة واحدى وثمانون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

16

17

18

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



27 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

583
2017-02-27

650
2017-03-12

2017/101
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند (189) شاش أبيض مربع قياس (10*10) 8 طبقات لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي: 

-البند (189-1) من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (عاشر أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/116,400 د.ك)

-البند (189-2) من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (حادي عشر أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/116,700 د.ك)

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البندين أرقام (23-1) (23-2) فحوصات فصائل الدم 
لبنك الدم للشركة المصنعة DISDAST ليصبح من/ شركة اينوميدكس للمستلزمات 

الطبية بدال من/ شركة طارق العوضي وشركاه وذلك إلنتقال الوكالة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

18

19

20

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  ويتم الشراء من مناقصة الخليج

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  



28 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/101
2017-04-02

6984
2017-04-04

580
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن بشراء البند (70) ادوية وحقن الهيموفيليا
لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي 

الدوائية (مصدر وحيد)   بمبلغ إجمالي قدره (-/760,000 $) ما يعادل (-
/229,520د.ك)  فقط مائتين وتسعة وعشرون الف  وخمسمائة وعشرون دينار  الغير 

وذلك لالسباب المذكوره بكتاب الوزارة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (112) أدوية حقن لعالج الفطريات بالدم لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/756,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/229,068 د.ك)

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

20

21

22

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  

   قرر الجهاز الموافقة  



29 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

578
2017-02-27

573
2017-02-27

6794
2017-03-28

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (110) أدوية حبوب لعالج ضغط الرئة لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/691,179 دوالر امريكي) ما يعادل (-/210,810 د.ك)  فقط مائتين وعشر الف  

وثمانمائة وعشر دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (103) أدوية حقن مضاد حيوي لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/162,000 د.ك)  فقط مائة واثنى وستون الف  دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب الموافقة على تعديل شراء البند رقم (64-2) توريد مواد استهالكية لقسم قسطرة 
القلب المستشفى الصدري ليصبح من/ شركة اشرف وشركاه المحدودة بدال من/ شركة 

العيسى لألجهزة الطبية وذلك إلنتقال الوكالة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:

الموضوع

23

24

25

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  



30 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

6794
2017-03-28

621
2017-02-28

636
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات
المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات

المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (111) ادوية (حبوب) لعالج امراض الكلى لحاجة مركز حامد العيسى
لزراعة االعضاء من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/113,268 د.ك)  فقط مائة وثالثةعشر الف  ومائتين وثمانية وستون 

دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

 - AV OXIMETER طلب شراء البند (175) مواد استهالكية خاصة بجهاز
MEASURE HEMODYNAMIC FUNCTION لمستشفى العدان - مركز سلمان 
الدبوس للقلب من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/109,884 
د.ك) فقط مائة وتسعة الف وثمانمائة واربعة وثمانون دينار الغير بعد تقليل المواد 

وتخفيض الكميات

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

الموضوع

25

26

27

 م

   قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه  الموافقة 
وعدم موافقة

ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية / هيفاء المضف
وعضو الجهاز الدكتوره/ جنان بوشهري

   قرر الجهاز الموافقة  



31 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

636
2017-03-12

635
2017-03-12

620
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (174) مستهلكات طبية متنوعة لحاجة قسم فسلجة القلب لمستشفى 
االميري على النحو التالي:

- البند رقم (174-1) من / شركة الدائرة المركزية (الثالث عشر اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/7,600د.ك) فقط سبعة آالف وستمائة دينار الغير بعد تقليل المواد.
- البند رقم (174-2) من / شركة ياكو الطبية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره

(-/22,143 د.ك) فقط اثنى وعشرون الف ومائة وثالثة واربعون دينار الغير بعد تقليل 
المواد.

- البند رقم (174-3) من / شركة ميد فيجن (الحادي عشر اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/80,000د.ك) فقط ثمانون الف دينار الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (110) ادوية (مادة) مطهرة لاليدي لحاجة كافة االقسام في المراكز 
الصحية و المستشفيات من/ شركة نجمة برقان للتجارة العامة و المقاوالت (اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/107,352 د.ك)  فقط مائة وسبعة الف  وثالثمائة واثنى وخمسون

دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:

الموضوع

27

28

29

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



32 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

620
2017-02-28

619
2017-02-28

618
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات
المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات

المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (109) ادوية (حقن) لحاجة مرضى الباطنية لحاجة كافة االقسام في 
المراكز الصحية و المستشفيات من/ شركة ياكو الطبية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/103,090 د.ك)  فقط مائة وثالثة الف  وتسعون دينار الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (108) ادوية (محلول) لعالج االمراض الجلدية و التناسلية لحاجة 
كافة االقسام في المراكز التخصصية و المستشفيات من/ شركة الرواني للتجارة العامة و 
المقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/103,020 د.ك)  فقط مائة وثالثة الف  

وعشرون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

29

30

31

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وشراء للبند (109) من مناقصة الخليج



33 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

618
2017-02-28

617
2017-02-28

634
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (107) أدوية حقن (صبغات) لالشعة لكافة المستشفيات من / شركة 
بدر سلطان (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/103,000 د.ك)  فقط مائة وثالثة الف 

دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند (173) مستهلكات جراحية تستخدم بعمليات المسالك البولية لمستشفى 
الفروانية - قسم الجراحة والمسالك البولية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 

إجمالي قدره (-/101,000د.ك) فقط مائة وواحد الف دينار الغير بعد تقليل المواد

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

31

32

33

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



34 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

615/11
2017-02-28

625
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (105) أدوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي 
جمعة للجراحات التخصصية من/ شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/97,836 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف  وثمانمائة وستة وثالثون دينار  الغير 

بعد زيادة الكمية

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (164) مواد استهالكيه لقسم األشعه لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات على النحو التالي : 

* البند رقم (164/1) من / شركة طارق العوضي وشركاه (سابع اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/2,400 د.ك)  فقط  الفين  واربعمائة دينار  الغير

* البند رقم (164/2) من / شركة طارق العوضي وشركاه (رابع اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/3,200 د.ك)  فقط ثالثة آالف  ومائتى دينار  الغير

* البند رقم (164/3) من / بدر سلطان واخوانه (ثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/92,600 د.ك)  فقط اثنى وتسعون الف  وستمائة دينار  الغير بعد تقليل عدد المواد

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

34

35

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وشراء البند من مناقصة الخليج

   قرر الجهاز الموافقة  



35 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

2017/613
2017-02-28

11/612
2017-02-28

551
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

طلب شراء البند رقم (103) ادوية حقن لعالج خلل الغدد الصماء لكافة المستشفيات من / 
شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/95,846 د.ك)  فقط خمسة 

وتسعون الف  وثمانمائة وستة واربعون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (102) أدوية (دهان) لعالج التهابات المفاصل لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الرواني للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر 

وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/94,500 د.ك)  فقط اربعة وتسعون الف  وخمسمائة دينار 
الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (79) أدوية (حبوب) لعالج األمراض النفسية لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/89,968 د.ك)  فقط تسعة وثمانون الف  وتسعمائة وثمانية وستون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:

الموضوع

36

37

38

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



36 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

551
2017-02-27

616/10
2017-03-12

604
2017-02-28

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات
المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات

المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (155) مواد استهالكية لقسم القلب في مستشفى االميري على النحو
التالي:

-البند رقم (155-1) من / شركة الشايع هيلث كير (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/27,979د.ك) فقط سبعة وعشرون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون دينار الغير

-البند رقم (155-2) من / شركة الشايع هيلث كير (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/59,290د.ك) فقط تسعة وخمسون الف ومائتين وتسعون دينار الغير بعد تقليل 

المواد.

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (94) أدوية (حبوب) لعالج HIV لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/77,469 د.ك)  فقط سبعة وسبعون الف  واربعمائة وتسعة وستون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات

الموضوع

38

39

40

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



37 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

604
2017-02-28

6986
2017-04-04

570
2017-02-27

رقم الكتاب وتاريخه

المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (62) ادوية 
(حبوب) لعالج امراض البرد لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ الشركة 

الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/74,006 
د.ك)  فقط اربعة وسبعون الف  وستة دينار  الغير بعد تخفيض الكميات وذلك لالسباب 

الموضحة بكتاب الوزارة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب شراء البند رقم (100) ادوية مواد تغذية تكميلية لمرضي السرطان لكافة األقسام في
المستشفيات على النحو التالي : 

* البند رقم (1/100) من / شركة المفيد لالدوية والمواد الغذائية (أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/49,140 د.ك)  فقط تسعة واربعون الف  ومائة واربعون دينار  الغير

* البند رقم 2/100) من شركة المعجل لالدوية ( ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/307,377 دوالر امريكي) ما يعادل (-/92,828 د.ك)

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات

الموضوع

40

41

42

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر بإجتماع رقم 2016/68 بتاريخ 2016/10/3
المتضمن الموافقة على الشراء (بند 61 و 62) شريطة ان يتم شراء البند (62) من 

مناقصة الخليج



38 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

570
2017-02-27

34
2017-04-11

6988
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س / 112 / 2016 / 2017 توريد إطارات للمركبات 
المملوكة (سيارات اإلسعاف - جى إم سى سافانا 2005 إلى 2015) على / شركة توزيع 
إطارات بريجستون (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/40,000 د.ك)  فقط اربعون

الف  دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن بشراء البند (27) ادوية وحقن لمنع 
التجلط في الدم لكافة المستشفيات من/ شركة ياكو الطبية بمبلغ إجمالي قدره (-

/33,598.ك)  فقط ثالثة وثالثون الف  وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار  الغير وذلك 
لالسباب المذكوره بكتاب الوزارة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

42

43

44

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز التالي  اوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2016/74) بتاريخ 
2016/10/24 موافقة شريطة الشراء من مناقصة الخليج 



39 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

6988
2017-04-04

6797
2017-03-28

3
2017-04-02

رقم الكتاب وتاريخه

 طلب الموافقة على إستكمال أعمال شراء البند رقم (57-2)  توريد مواد استهالكية لقسم
جراحة القلب المستشفى االميري من/ شركة اشرف وشركاه بدال من شركة العيسى 

لألجهزة الطبية وذلك النتقال الوكالة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب ترسية الممارسة رقم ص / م س /2017/2016/102 توريد وتركيب جهاز خادم 
حاسب آلي رئيسي لمراقبة االحصاءات الصحية والحيوية على/ شركة الحلول التكنولوجية
المتعددة (ثاني اقل االسعار بمبلغ اجمالي قدره (-/5,180د.ك)  فقط خمسة آالف  ومائة 

وثمانون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

الموضوع

44

45

46

 م

ثانيا: الموافقة

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



40 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

6957
2017-04-04

6795
2017-03-28

7462
2017-04-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الموافقة على تعديل شراء البند رقم (49) أعمال توريد مستهلكات القسام العناية 
المركزه والتخدير لكافة اقسام التخدير في المستشفيات ليصبح من/ شركة اشرف وشركاه 

بدال من/ شركة الغانم هيلث كير وذلك النتقال الوكالة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب الموافقة على إستكمال أعمال شراء البند رقم (60-3) توريد مستهلكات قساطر 
دقيقه ودليلية بمقاسات مختلفة للمستشفى االميري من/شركة اشرف وشركاه بدال من/ 

شركة العيسى لألجهزة الطبية  وذلك النتقال الوكالة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات

المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات
المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (110) شراء أدوية (شراب) 
مغذي لألطفال لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة اسحق للتجارة 

 PHARMALAB / لتصبح من شركة UNICO.INC العامة والمقاوالت
ENTERPRISES INC.,(LEOSONS INTERNATIONAL)USA

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:

الموضوع

47

48

49

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



41 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الدفاع

7462
2017-04-12

272762409687
2017-04-16

272762409737
2017-04-17

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ فهد القطان               رئيس قسم المستحضرات
المهندس/ محمد بندر             مسؤول المناقصات

المهندس/ عبدالفتاح جدالله     كبير اختصاصي والمسؤل عن مستشفى جابر

طلب ترسية الممارسة رقم 3582910 إستكمال أعمال العقد رقم (3582910) مشروع 
المولدات اإلحتياطية جهد 11/ك لقاعدة محمد األحمد البحرية على/ شركة الخنيني للتجارة
العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,389,000 د.ك) فقط مليون 

وثالثمائة وتسعة وثمانون الف  دينار ال غير

طلب ترسية الممارسة رقم 1972815 اعمال توريد وتركيب عدد (150) خزان للمياه 
العذبة بمعسكر لواء الشهيد المدرع /35 على/ شركة الماجد والزين للمقاوالت العامة (اقل
االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/46.584د.ك)  فقط ستة واربعون الف  وخمسمائة واربعة

وثمانون دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

49

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز عدم الموافقة  لعدم توافر االعتماد المالي

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  



42 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

الهيئة العامة للشباب

272722009388
2017-04-12

27241180330
2017-04-16

675
2017-04-13

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الوزارة إعادة النظر بقرار الجهاز واالذن بتكليف/ شركة برقان الهندسية للمقاوالت 
بأعمال تشغيل و صيانة و إصالح المعدات و األجهزة الكهربائية و الميكانيكية و أجهزة 
التكييف و التبريد بمعسكر الدوحة لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/4/3 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/40,608 د.ك) فقط اربعون الف  وستمائة وثمانية دينار  الغير وذلك لحين 
صدور الموافقة المالية للمناقصة الجديدة رقم (1862714)

طلب ترسية الممارسة رقم 24182172160 توريد طابعات كمبيوتر ملونة HP على/ 
الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/4,284 د.ك) 

اربعة آالف  ومائتين واربعة وثمانون دينار

طلب إلغاء وإعادة طرح الممارسة رقم هـ ع ش /2017/2016/4 القيام بتنفيذ عدة 
حمالت إعالنية متفرقة عبر وسائل التواصل االجتماعي للهيئة العامة (عقد تغطية) وذلك 

للحصول على افضل االسعار

إطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (430) بتاريخ 2017/3/14 المتضمن الطلب الغير 
واضح

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الهيئة : 
السيد/ فالح الفندي     مدير شئوون المالية

الموضوع

الموضوع

3

4

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  إستنادا لحكم المادة رقم (19) من احكام قانون المناقصات 
العامة رقم  49 لسنة 2016

   قرر الجهاز الموافقة  



43 2017/33إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

الهيئة العامة للشباب

وزارة الداخلية

675
2017-04-13

3742
2017-04-16

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

افادة الوزارة بان مدة التعاقد المباشر رقم 2017/2016/99 مع/ شركة الشرق االوسط 
لالتصاالت الالسلكية (الوكيل المحلى) لتطوير وتحديث وصيانة بدالة االمان 112 لالدارة 
العامة لهندسة االتصاالت بالوزارة هي لمدة (26) شهر وليس لمدة سنة بمبلغ إجمالى 

قدره (-/188.000د.ك)

بعد االستماع الى ممثل الوزارة:
السيد/ حمد الشمري         مستشار الوزارة

الموضوع

الموضوع

1

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وموافاة الجهاز بالتوصية

   قرر الجهاز الموافقة  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 03-05-2017 الساعة -/9 صباحا. 


