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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/41
03-رمضان-1438 هـ 

   االثنين 
2017-05-29 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-05-29

)(   االثنين 2017/41 الساعه الحادية عشر والنصف من صباح ي)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس
محمد ناصر الخرافي
عبد الله زايد الفهد

د/مرسال سعد الماجدي
هيفاء عبدالعزيز المضف

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

د/جنان محسن بوشهري

عبدالعزيز محمد السمحان
فيصل حمد المزين

 العضو / ممثل الهيئة العامة للغذاء والتغذية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

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

عضو/ ممثل وزارة المالية
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ منصور العجمي     ممثل/ الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية

1
2
3
4
5
6
7

8

1

1

1
2

1

2
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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  (2017/40) والذي عقد بتاريخ  (2017/05/24)

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة التربية
 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد
 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 

والثروه السمكية
 العضو / ممثل وزارة الصحة

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج 

اإلنشائي
السيد/ علي الحساوي     محاسب

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيدة/ وضحة العميري     مراقب المشتريات
السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم 

المناقصات

السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط 
الكويت

السيد/ خالد على  الشويب     رئيس فريق 
التنسيق الخارجي

السيدة/ نجاة باقر     رئيس قسم المناقصات

السيد/ خالد الفضلي     منسق أول سجليات 
طبية

السيد/ صالح الشطي     رئيس قسم المطبوعات
الطبية

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 
المحاليل المواد المخبرية

3
4

5

6

7

8

9
10

11



2017/41

  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       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

الهيئة العامة للقوى العاملة

شركة البترول الوطنية الكويتية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الرقم :- و ك م /2017/2016/61

الرقم :- 2017/2016/7

4079-CA -: الرقم

الرقم :- م و ث ف أ/2016/2015/1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال تطوير نظام تحكم مجموعات الوظائف FGC في محطة 
الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال اصالح وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتهوية 
لكافة منشآت الهيئة العامة للقوى العاملة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال تنظيف وتصليح ودهان الخزانات والصهاريج في المصفاة 
ومرافق انتاج الغاز المسال في مصفاة ميناء االحمدي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال صيانة و ترميم المباني التابعة للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون و االداب

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الرقم :- م و ث ف أ/2016/2015/1
الموضوع

4
م

فتحت مظاريف المناقصة 
البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12937
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

(أعيد بحث) إفادة الوزارة بإخالالت شركة العهد الجديد للمواد اإلنشائية والمقاوالت بإلتزاماتها 
التعاقدية إلعمال المناقصة رقم م ع / 2010/2009/5 لتصميم وترخيص وتنفيذ وانشاء وانجاز 

مجموعة مباني و المنشات تشمل فصول دراسية و مرافقها و صيانتها بنظام تسليم المفتاح 
بمنطقة األحمدي التعليمية

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الوزارة رقم (7372) المؤرخ بتاريخ 2017/3/23 المتضمن الرأي النهائي من الوزارة

- كتاب الوزارة رقم (12937) المؤرخ بتاريخ 2017/5/15 المتضمن اسباب األستبعاد و 
وتطبيق العقوبة برفع الشركة من مناقصات الوزارة

- كما إطلع الجهاز باجتماع (2017/7) بتاريخ 2017/1/25 على كتاب شركة/ العهد الجديد 
للمواد اإلنشائية والمقاوالت رقم 2017/8 المؤرخ في 2017/1/4

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن
شركة العهد الجديد للمواد اإلنشائية والمقاوالت الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/2
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

(أعيد بحث) طلب اعاده النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالتمديد الزمني االول للعقد رقم 10-
0300C/KU/KUCP 09 تنفيذ كلية الهندسة والبترول بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية 

- بالجامعة المبرم مع/ شركة خالد علي الخرافي واخوانه لمدة (318) يوم اعتبارا من 
2016/1/18 حتى 2016/11/30 دون تكلفة مالية وذلك لألسباب الموضحة بالكتاب

اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم (5603) المؤرخ في 2017/5/21 المتضمن المستندات 
المتعلقة بالموضوع التخاذ االجراءات الالزمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين
الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي

السيد/ علي الحساوي     محاسب

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه تطبيق شروط العقد
وعدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز اللواء/ فهد عيد بن فهد لعدم االختصاص الجهاز

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8265
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/94,464 د.ك)  فقط اربعة 
وتسعون الف  واربعمائة واربعة وستون دينار  الغير ما يعادل نسبة (9.79%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/24 تقديم خدمات وتنفيذ اعمال بواسطة عمالة 
متخصصة بمنطقة الوفرة المبرم مع/ شركة صبحان للمقاوالت الزراعية وذلك اعتبارا من 

2017/6/1 حتى نهاية العقد في 2018/11/30 لمواجهة احتياجات العمل للعقد رقم  هـ ز/م 
م/2012/35-2013 ولالسباب الموضحة بكتاب الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نجاة باقر     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال المستندات المطلوبة للعقد رقم  هـ 
ز/م م/2012/35-2013 ولحين التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6121
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

طلب إلغاء طرح اعمال الممارسة رقم 53 صيانة اجهزة ميكروفيلمية للجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات واعادة طرحها وفقا لقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4191
 تاريخ الكتاب :2017/05/14

 
 
 

طلب التمديد الزمني الثاني لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2012/2011/8 مشروع انشاء مقر 
دائم لبعثات التنقيب عن اآلثار بجزيرة فيلكا المبرم مع/ شركة جيمكو  لمدة 239تنتهي في 

2018/2/14  يوم وذلك نتيجة توقف عبارة النقل العام الكويتية كما ورد بدراسة االستشاري 
المرفقه

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن المجلس الجتماع 
قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 :

شركة البترول الوطنية الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :578
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1,127,054/610د.ك) مايعادل 
نسبة (5.685%) على قيمة العقد رقم CB/CSPD/2021 اعمال الهندسة و التوريد و االنشاء
و االختبار لمشروع استرجاع غاز الشعلة بالوحدة رقم49 بمصفاة ميناء عبدالله المبرم مع / شركة

سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت وتمديد مدة العقد الى 2017/7/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد على  الشويب     رئيس فريق التنسيق الخارجي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 :

ديوان سمو ولي العهد

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :278
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/18,035د.ك)على قيمة عقد رقم 
(2017/8-2018) توفير وتشغيل نظام التراسل االلكتروني (G2G) بديوان سمو ولي العهد 

المبرم مع / شركة سوليدير تكنولوجي العامة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 للغذاء والتغذية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :780
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب تعديل المبلغ االجمالي لترسية الممارسة رقم هـ.م.س./2017/2016/2 توفير خدمات فندقية
(مراسلين) للمباني التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية ليصبح (-/15,600د.ك) بدال من (-

/13,440د.ك) لوجود خطأ حسابي

*لم تكتب القيمة االجمالية بصيغة العطاء ولم تحسب تكلفة المشرفين بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,160د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ منصور العجمي     ممثل/ الهيئة العامة للغذاء والتغذية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2793
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2778
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/1 الخاصة بأعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص 
من النفايات والمراسالت الداخلية لقطاعات األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 

على / ابراج دبيس للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/410,400 
د.ك)  فقط اربعمائة وعشر الف  واربعمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ وضحة العميري     مراقب المشتريات
السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2014/2013/3 التنظيف والنقل الداخلي والمراسالت 
الداخلية والتخلص من النفايات لمبنى االمانة المبرم مع/ مؤسسة أبراج دبيس للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2017/6/1 بمبلغ اجمالي قدره (35,772/500 د.ك)  
فقط خمسة وثالثون الف  وسبعمائة واثنى وسبعون دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك لحين 

اإلنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2017/2016-1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ وضحة العميري     مراقب المشتريات
السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي ويخطر المجلس بالتنسيق مع 
وزارة المالية

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/857$
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/566$
 تاريخ الكتاب :2017/03/20

 
 
 

طلب التالي :
أوال. تمديد صالحية االسعار المقدمة للمناقصة رقم RFP-2043225 انشاء مشعب خلط جديد 

للنفط الجوارسي الخفيف من الشركات التالية :
شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت 

شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت
شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت

لمدة شهر اعتبارا من 2017/5/30 حتى 2017/6/30 مع موافاة الشركة خطيا بأسماء الشركات
الموافقة والغير موافقة

ثانيا. حجز قيمة الضمان المالي االولي الخاص بشركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت في حال
عدم تمديد الكفالة البنكية من قبلها وذلك لحين اخطار الجهاز بتسليم الكفالة النهائية وتوقيع 
العقد حيث انه حتى تاريخه لم يقم بتسليم الكفالة وتوقيع العقد بالرغم من المراسالت بالفاكس 

للشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط الكويت

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2029787 منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة 
التعزيز - 171- غرب الكويت على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت 
تحت الفئة التخصصية M15 والمدرجة اسماءها بالكشف المرفق بكتاب الشركة ما عدا شركة 

DODSAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION PTE LTD وذلك 
1903/EF 1761 و/EF لتأخرها في اعمال الهندسة والشراء واالنشاء اثناء تنفيذ المشروعين

ال تقبل عروض بديلة 
ال تقبل التجزئة

- اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم 2017/836 المؤرخ في 2017/5/22 ردا على
كتاب الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 2017/4/24 المتضمن تزويدنا باالسس 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على التمديد 

ثانيا: الموافقة:حجز  قيمة الضمان المالي االولي الخاص بشركة كي سي سي للهندسة 
والمقاوالت

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/566$
 تاريخ الكتاب :2017/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/811$
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/803$
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

 
 
 

والمعايير التي تم االستناد اليه في تأهيل الشركات المدعوة للمشاركة بالمناقصة
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/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط الكويت

طلب إلغاء المناقصة رقم RFP-2042798 استبدال المعدات الهوائية و انطمة الهواء في 
المعمل لمراكز التجميع في جنوب الكويت لورود عطاءات تفوق االعتمادات المالية المخصصة 

للمناقصة  وعلى ان يتم اعادة طرحها من جديد مستقبال بعد اجراء التعديالت الالزمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط الكويت

طلب إلغاء  المناقصة رقم RFP-2042796 استبدال المعدات الهوائية و انطمة الهواء في 
المعمل لمراكز التجميع في  شرق الكويت لورود عطاءات تفوق االعتمادات المالية المخصصة 

للمناقصة  وعلى ان يتم اعادة طرحها من جديد مستقبال بعد اجراء التعديالت الالزمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/28
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :232
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :147
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط /2017/2016/604 توريد اجهزة طبية - مستشفى جابر االحمد 
- وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية على النحو التالي : 

* البند رقم (85/1) على / شركة ياكو الطبية (عاشر أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/320,400 د.ك)  فقط ثالثمائة وعشرون الف  واربعمائة دينار  الغير

* البند رقم (85/2) على / شركة نور للتكنولوجيا الطبية (خامس أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/377,200 د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعة وسبعون الف  ومائتى دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيد/ صالح الشطي     رئيس قسم المطبوعات الطبية

السيد/ خالد الفضلي     منسق أول سجليات طبية

طلب ترسية المناقصة رقم ص/ م خ ع/2017/2016/35 مشروع انشاء و انجاز وصيانة مركز 
الفنطاس الصحي التخصصي على / شركة الخالد للهندسة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/2,468,500 د.ك)  فقط  مليونين  واربعمائة وثمانية وستون الف  وخمسمائة 
دينار  الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع /2017/2016/31 صيانة وتطوير شبكة بعض 
المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة الصباح الطبية التخصصية على / شركة التقدم 

التكنولوجي (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/378,585د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية 
وسبعون الف  وخمسمائة وخمسة وثمانون دينار الغير

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :147
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :115
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :186074
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيد/ صالح الشطي     رئيس قسم المطبوعات الطبية

السيد/ خالد الفضلي     منسق أول سجليات طبية

(أعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع / 2015/2014/52 توريد 
وتركيب انظمة معلومات وتراخيص لنظام تامين وحفظ المعلومات في حالة الكوارث الطبيعية مع 
/ شركة الهندسة والتقنيات (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,308,000 د.ك)  فقط  

مليونين  وثالثمائة وثمانية الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيد/ صالح الشطي     رئيس قسم المطبوعات الطبية

السيد/ خالد الفضلي     منسق أول سجليات طبية

طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/2017/2016/25 استبدال (3) مبادل حراري وعدد (2) 
فلتر رملي بمحطة الغاليات بمستشفى الصباح على شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/64.900د.ك) فقط اربعة وستون الف وتسعمائة دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيد/ صالح الشطي     رئيس قسم المطبوعات الطبية

السيد/ خالد الفضلي     منسق أول سجليات طبية

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة الجتماع 
قادم

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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 :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :186074
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :88160
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :83
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (1,139,266/45 دوالر امريكي) ما 
يعادل (-/346,337 د.ك)  فقط ثالثمائة وستة واربعون الف  وثالثمائة وسبعة وثالثون دينار  
الغير ما يعادل بنسبة (20%) على قيمة رقم (0076G/16) من مناقصة الخليج (37) لعام 

2016/2015 توريد أدوية المبرم مع / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية وذلك للحاجة 
الماسة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

(أعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/2 االحتياجات 
السنوية من ملفات المرضى لسنة 2016 على/ شركة اوالد سليمان القضيبي للتجارة العامة 

والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/139,020 د.ك)  فقط مائة وتسعة وثالثون
الف  وعشرون دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

الموضوع

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

االستدعاءات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :83
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :132
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :32
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيد/ صالح الشطي     رئيس قسم المطبوعات الطبية

السيد/ خالد الفضلي     منسق أول سجليات طبية

نتيجة التأهيل المسبق للشركات في مجال تجهيز خدمات التنظيف و النقل الداخلي و التخلص 
السليم من نفايات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والوحدات االدارية والمساكن بالوزارة  

للعام 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

طلب شراء البند رقم (163) مستهلكات لعمليات العيون لمستشفى الفروانية (قسم العيون) من / 
شركة مجموعة بوشهرى التجارية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/131,800 د.ك)  

فقط مائة واحدى وثالثون الف  وثمانمائة دينار  الغير

الموضوع

الموضوع

الموضوع

7

8

9

م

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة مع تجديد 
الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة
استنادا لحكم المادة رقم 16 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 والمادة رقم 21 

من الالئحة التنفيذية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :32
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :8556
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/100
 تاريخ الكتاب :2017/03/30

 
 
 

 رقم الكتاب :35
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 

 

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة في شراء البند رقم (40) تطعيم عظمي من نوعية 
 ISOTIS ORTHOBLIOLOGICS  لمستشفي الرازي  هو ALLOGRAFT ال

INTEGRA ORTHOBIOLOGICS وليس كما تم ذكره في كتاب الوزارة INC-USA

 

(أعيد بحث) طلب التالي:
أوال: 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

ثانيا: افادتها بتخفيض عدد االجهزة لقسم المختبرات بمستشفى الفروانية من (9) الى  (7) 
ليصبح المبلغ االجمالي للتعاقد (-/70,000 د.ك)

اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 2017/155 المؤرخ في 2017/5/22 المتضمن افادتها 
بتخفيض عدد االجهزه

 

طلب شراء البند رقم (166) قساطير بوليه تستخدم للمرضى لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة هلث كير داينامكس للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/177,000 د.ك)  فقط مائة وسبعة وسبعون الف  دينار  الغير

الموضوع
9

10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه 
أوال: مازال عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/4) المنعقد في 2016/1/18 

المتضمن الموافقة
ثانيا: عدم الموافقة على التخفيض

وعدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز اللواء/ فهد عيد بن فهد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :35
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :36
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :26
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :8586
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 

طلب شراء البند رقم (167) اسالك دليلية وعالجية لحاالت انسداد الشرايين المزمنة لمستشفى 
الصدري - قسم مختبر القلب من / شركة الشايع هيلث كير (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره

(-/200,043 د.ك)  فقط مائتى الف  وثالثة واربعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية
السيد/ صالح الشطي     رئيس قسم المطبوعات الطبية

السيد/ خالد الفضلي     منسق أول سجليات طبية

طلب شراء البند رقم (156) طقم لمتابعة الضغط خالل العمليات الجراحية لكافة اقسام التخدير 
في المستشفيات من / شركة الغانم هيلث كير (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/93,150د.ك) فقط ثالثة وتسعون الف  ومائة وخمسون دينار  الغير

 

 طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (54) ادوية لعالج 
مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية من / شركة ياكو الطبية (مصدر 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/341,790 $) ما يعادل (-/102,879د.ك) فقط مائة واثنين الف 
وثمانمائة وتسعة وسبعون دينار  الغير وذلك سعر المادة في مناقصة الخليج  مطابق للسعر 

المحلي وفرق ناتج عن صرف العملة 

 

الموضوع
12

13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/7) 
المنعقد في 2017/1/25 المتضمن: عدم الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8586
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :29
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :25
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :31
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :27
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب شراء البند رقم (160) مستهلكات لسحب السوائل بعد العمليات الجراحية لمستشفي 
األميري لوحدة عيادة القدم من / شركة بدر سلطان واخوانة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/99,900 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وتسعمائة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (155) شرائح لتثبيت عظام الذراع لمستشفي الفروانية من / شركة فورث 
دايمنشن الطبية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/79,200 د.ك)  فقط تسعة وسبعون الف  

ومائتى دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (162) اطقم اعطاء محاليل وريدية بالمضخة لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/130,200 

د.ك)  فقط مائة وثالثون الف  ومائتى دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (157) أوراق تغليف مقاسات مختلفة لحاجة أقسام التعقيم في كافة 
المستشفيات من / شركة األمارة للتجارة العامة والمقاوالت (ثامن أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

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

 

الموضوع
15

16

17

18

19

م
ثانيا: الموافقة

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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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :30
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :38
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :37
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :34
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب شراء البند رقم (161) مواد استهالكية لقسم القلب لحاجة مستشفى االميري على النحو 
التالي:

*البند رقم (161-1) من / شركة الشايع هيلث كير (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/15,800د.ك)

*البند رقم (161-2) من / شركة الشايع هيلث كير (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/101,494د.ك)

 

طلب شراء البند رقم (170) مستلزمات غسيل الكلى المستمر لحاجة كافة مراكز غسيل الكلى من 
/ شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/550,000د.ك) فقط خمسمائة 

وخمسون الف  دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (168) مستهلكات تستخدم للتثبيت الخارجي للعظام لمستشفى الرازي على 
النحو التالي:

*البند رقم (168-1) من / شركة التقدم التكنولوجي (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/71,272د.ك) 

*البند رقم (168-2) من / شركة السلع المتحدة الطبية (خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/150,035د.ك)

 

طلب شراء البند رقم (165) مستهلكات لعمليات العيون لمركز البحر للعيون على النحو التالي:
*البند رقم (165-1) من / مجموعة بوشهري التجارية (خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/48,000د.ك) 
*البند رقم (165-2) من/ شركة االمين للتجهيزات الطبية والعلمية (سادس اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/103,500د.ك)

 

الموضوع
20

21

22

23

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :34
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :8589
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8587
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8584
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (121) ادوية (استنشاق)
لحاجة العمليات الجراحية لحاجة كافة المستشفيات من /شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/636,000$) ما يعادل (-/192,708د.ك) وذلك لتطابق سعر المادة في 

مناقصة الخليج  مع السعر المحلي

* تم طلب (20,000) عبوة من مناقصة الخليج وذلك لمنع حدوث نقص في المخزون

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (54) ادوية (كبسوالت) 
لعالج نقص الحديد لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة اوالد جاسم 
الوزان للتجارة العامة محليا وبنفس السعر بمبلغ اجمالي قدره (-/330,000 $) ما يعادل (-

/99,330 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وثالثمائة وثالثون دينار  الغير حيث ان السعر المحلي 
المقدم للمادة مطابق لسعر المادة في مناقصة الخليج وليتسنى للوزارة التعاقد محليا لتعزيز 

المخزون ومنع حدوث نقص في المواد

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (79) ادوية (شراب) 
لعالج السعال لالطفال لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ الشركة الكويتية 
السعودية للصناعات الدوائية بنفس السعر بمبلغ اجمالي قدره (-/165,000 د.ك)  فقط مائة 
وخمسة وستون الف  دينار  الغير لالسباب الموضحة بكتاب الوزارة ولتعزيز المخزون ومنع 

حدوث نقص في المادة

 

الموضوع
23

24

25

26

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قراره السابق باجتماع رقم 2016/78 بتاريخ 
2016/11/7 المتضمن (الموافقة على ان يتم لشراء من مناقصة الخليج )

ثانيا: الموافقة على الشراء

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/67) 
المنعقد في 2016/10/31 المتضمن الموافقة على ان يتم الشراء من مناقصة الخليج

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8584
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8253
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8581
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8583
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (128) ادوية (مرهم) 
لعالج امراض العيون لكافة االقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات من/ شركة وربة 
للتجهيزات الطبية محليا وبنفس السعر بمبلغ اجمالي قدره (-/230,000 د.ك)  فقط مائتين 

وثالثون الف  دينار  الغير لالسباب الموضحة بكتاب الوزارة و ليتسنى لها التعاقد محليا ومنع 
حدوث نقص في المواد

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (66) ادوية (حقن) لعالج
مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعه للجراحات التخصصية من/ شركة الغانم هلثكير محليا 
بمبلغ اجمالي قدره (-/480,000 $) ما يعادل (-/144,480 د.ك)  فقط مائة واربعة واربعون 

الف  واربعمائة وثمانون دينار  الغير بعد تقديم الشركة تخفيضا بالسعر ليتطابق مع اسعار المواد 
في مناقصة الخليج وذلك ليتسنى للوزارة التعاقد محليا لتعزيز المخزون ومنع حدوث نقص في 

المادة

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (74) ادوية (قطرات) 
لعالج امراض العيون لكافة االقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات من/ شركة صفوان 
للتجارة والمقاوالت بنفس السعر بمبلغ اجمالي قدره (-/321,748 د.ك)  فقط ثالثمائة واحدى 

وعشرون الف  وسبعمائة وثمانية واربعون دينار  الغير وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الوزارة 
ولتعزيز المخزون ومنع حدوث نقص في المادة

 

الموضوع
26

27

28

29

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/80) المنعقد في 2016/11/14 المتضمن

الموافقة على شراء البند 128 على ان يتم الشراء من مناقصة الخليج
ثانيا: الموافقة

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم ( 2016/73) 
المنعقد في 2016/10/19 المتضمن : الموافقة على ان يتم الشراء من مناقصة الخليج

ثانيا: الموافقة على الشراء بسعر مناقصة الخليج

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8583
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8042
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :24
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :16
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :22
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بأنه تم إلغاء شراء البند رقم (35-1) ادوية (مواد كيميائية) للتحضيرات 
الصيدالنية لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ مؤسسة الماسات الخمس 

للتجارة العامة بمبلغ (-/9,000 د.ك) فقط تسعة االف دينار الغير وذلك لعدم دعوة المؤسسة الي 
SIMAT طلبات اسعار جديدة لموكلتهم شركة

 

طلب شراء البند رقم (74) أدوية حبوب لعالج أمراض األعصاب لكافة المستشفيات من / شركة 
صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/709,500 دوالر 

امريكي) ما يعادل (-/217,107 د.ك)  فقط مائتين وسبعةعشر الف  ومائة وسبعة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (66) أدوية شراب لألطفال لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات
من / الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/160,000 د.ك)  فقط مائة وستون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (72) أدوية شراب ألمراض االطفال لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/659,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/200,995 د.ك)  فقط مائتى الف  وتسعمائة وخمسة 

وتسعون دينار  الغير

 

الموضوع
29

30

31

32

33

م
قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/66 ) 
المنعقد في 2016/9/26 المتضمن: الموافقة على شراء البند 74 شريطة ان يتم الشراء من 

مناقصة الخليج
ثانيا: المواففة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :25
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :9
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :10
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :8
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (75) ادوية حبوب لعالج مرضي السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/810,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/247,050 د.ك)  فقط مائتين وسبعة واربعون الف  
وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (59) أدوية حبوب لعالج امراض الجهاز الهضمي لكافة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة (مصدر وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/112,001 د.ك)  فقط مائة واثنىعشر الف  وواحد دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (60) ادوية حقن لعالج هشاشة العظام لكافة المستشفيات من / شركة 
المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/372,500 دوالر امريكي) ما يعادل (-

/113,613 د.ك)

 

طلب شراء البند رقم (58) أدوية حبوب لعالج امراض الجهاز التنفسي لكافة األقسام في المراكز
الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

* البند رقم (58/1) من / شركة الروائي للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/112,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/34,272 د.ك)  فقط اربعة وثالثون الف  ومائتين 

واثنى وسبعون دينار  الغير

* البند رقم (58/2) من شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/250,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/76,500 د.ك)  فقط ستة وسبعون الف  

وخمسمائة دينار  الغير

 

الموضوع
34

35

36

37

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/41

  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

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :41
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :11
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :37
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :39
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (91) أدوية حبوب لعالج ارتفاع ضغط الدم لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/2,051,434 دوالر امريكي) ما يعادل (-/625,687 د.ك)  فقط ستمائة وخمسة وعشرون الف  
وستمائة وسبعة وثمانون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (61) ادوية مادة تغذية عالجية لمرضي العناية المركزية لكافة األقسام في 
المستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/386,370 دوالر 
امريكي) ما يعادل  (-/117,843 د.ك)  فقط مائة وسبعةعشر الف  وثمانمائة وثالثة واربعون 

دينار

 

طلب شراء البند رقم (87) أدوية شراب لعالج الفطريات لكافة األقسام المستشفيات من / شركة 
المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/415,500 د.ك)  فقط اربعمائة وخمسةعشر

الف  وخمسمائة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (89) أدوية حقن لعالج مرضي الروماتويد لكافة المستشفيات من / شركة 
المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/499,800 د.ك)  فقط اربعمائة وتسعة 

وتسعون الف  وثمانمائة دينار  الغير

 

الموضوع
37

38

39

40

41

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :3
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :4
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :5
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (52) أدوية حبوب لعالج ارتفاع ضغط الدم لكافة األقسام في المستشفيات 
من / ياكو الطبية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/271,875 دوالر امريكي) ما يعادل 

(-/82,922 د.ك)  فقط اثنى وثمانون الف  وتسعمائة واثنى وعشرون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (51) مواد غذائية عالجية لمرضي الجهاز الهضمي لالطفال لكافة األقسام 
في المستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/264,384 
دوالر امريكي) ما يعادل (-/80,637 د.ك) فقط ثمانون الف  وستمائة وسبعة وثالثون دينار  

الغير

 

طلب شراء البند رقم (53) أدوية حبوب لعالج األمراض النفسية لكافة المستشفيات من / شركة 
المفيد لالدوية والمواد الغذائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/279,600 دوالر امريكي) 
ما يعادل (-/85,558 د.ك)  فقط خمسة وثمانون الف  وخمسمائة وثمانية وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (54) ادوية كبسوالت لعالج مرضي السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة بدر سلطان واخوانة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/88,704 د.ك)  فقط ثمانية وثمانون الف  وسبعمائة واربعة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (55) ادوية كريم لعالج األمراض الجلدية والتناسلية لكافة األقسام في 
المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/90,104 د.ك)  فقط تسعون الف  ومائة واربعة دينار  الغير

 

الموضوع
42

43

44

45

46

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة ويتم الشراء من مناقصة الخليج

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :28
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب شراء البند (159) مستلزمات قياس سكر الدم لكافة االقسام في المستشفيات من / شركة 
بدر سلطان واخوانة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/98,800د.ك) فقط ثمانية وتسعون الف

 وثمانمائة دينار الغير

 

الموضوع
46

47

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 31-05-2017 الساعة -/30:11 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


