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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/67
30-ذو الحجة-1440 هـ 

   االربعاء
2018-09-12 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-09-12

)(   االربعاء2018/67 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

د. رنا عبدالله الفارس

حامد أحمد العلبان
بدر عبداللطيف الدويسان

عادل إبراهيم خريبط
محمد ناصر الخرافي

عبدالمحسن مزيد الصانع
د.مبارك فهاد العازمي

السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

عبد الله مبارك الشريف

هيا أحمد الودعاني

د. محمد عبدالله العيسى
عبدالله سعود العبدالرزاق

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

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

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5
6
7
8

9

1

1
2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  17-09-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة التعليم العالي

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة
 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

السيد/ حمود الفضلي     مهندس اختصاصي
ميكانيكي

السيد/ عبدالله السبيعي     مهندس حاسب 
آلى - مركز نظم المعلومات

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس

السيده/ كوثر معرفي     منسق ادارة 
المناقصات

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير 
االدارة للخدمات العامة

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم 
الدراسات والمواصفات

السيد/ عبدالله الدالل     رئيس قسم العقود 
والمناقصات

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

المهندس/علي الكليب     مهندس

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود 
والمناقصات

السيدة/ روان الفوزان     مساعد أمين السر
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2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :39616
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/1 تنفيذ اعمال التشغيل و التوريد و 
التحديث و الصيانة الشاملة لنظم التكييف و الكهرباء و الصحي و االنذار و المصاعد و االجهزة 
المكتبية لمبنى الوزارة و مرفقيها ( االدارة القنصلية - معهد سعود ناصر الصباح ) المبرم مع/ 

شركة االنجاز للمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ انتهائه 2018/9/29 حتى 
2019/3/28 بمبلغ اجمالي قدره (190.788/333د.ك) فقط مائة وتسعون الف  وسبعمائة 

وثمانية وثمانون دينار  وثالثمائة وثالثة وثالثون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 
طرح المناقصة الجديدة رقم 2019/2018/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود الفضلي     مهندس اختصاصي ميكانيكي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وإعتراض

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :25260
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق و الموافقة على ترسية المناقصة رقم 2017/2016/10 
مشروع  إنشاء و انجاز و صيانة مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية على/ شركة الخالد 
الهندسية و المقاوالت ( سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره ( -/3.679.782 د.ك)  فقط ثالثة

ماليين  وستمائة وتسعة وسبعون الف  وسبعمائة واثنى وثمانون دينار  الغير

*اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (102) المؤرخ في 2018/8/6 المتضمن إعادة النظر 
وإعادة الترسية على الشركة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/علي الكليب     مهندس

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وإعتراض 

رئيس مجلس إدارة الجهاز/ د. رنا عبدالله الفارس
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان
ممثل وزارة المالية/عبدالمحسن مزيد الصانع 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل ابراهيم خريبط

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة التعليم العالي

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4672
 تاريخ الكتاب :2018/08/28

 
 
 

طلب اعاده النظر بقرار الجهاز واالذن بالتمديد االول لعقد الممارسة رقم 2-2014 تأجير سيارات
لخدمات الوزارة و المعاهد الفنية و الجهاز الوطني لالعتماد االكاديمي و االمانة العامه لمجلس 
الجامعات الخاصه المبرم مع/شركة المال الستئجار السيارات لمده سنة اعتبارا من 2018/9/15 
حتى 2019/9/14 بمبلغ اجمالي قدره (-/69,036 د.ك) فقط تسعة وستون الف  وستة وثالثون 

دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده.

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 4874 المؤرخ في 2018/9/10 المتضمن الميزانية 
تسمح بالصرف

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله الدالل     رئيس قسم العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وإعتراض

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4812
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع ب /2014/7-2015 توفير خدمات األمن والحراسة 
ومراسلين المبرم مع / شركة النسور الذهبية لحراسة المنشآت لمده شهرين اعتبارا من 

2018/8/18 حتى 2018/10/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/13,335 د.ك)  فقط ثالثة عشر الف  
وثالثمائة وخمسة وثالثون دينار  الغير

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لإلستثمار

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1160954
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم ش-2019/2017/79 توريد و تركيب و فحص و 
تسليم وصيانة االثاث و التجهيزات و اعمال تشطيبات التصميم الداخلي للمقر الرئيسي للهيئة  

لمدة (30يوما)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وإعتراض 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/09/23 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16367
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

طلب تجديد عقد المناقصة رقم 2019/2018/8 تجديد عقد تأجير األدوار 18،19،20 ببرج 
الجوهرة المبرم مع/برج الجوهرة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/9/6 حتى 2021/9/5 

بمبلغ إجمالي قدره (689,515/200د.ك)  فقط ستمائة وتسعة وثمانون الف  وخمسمائة 
وخمسةعشر دينار  ومائتى فلس  الغير  وذلك لحين االنتهاء من مشروع مبنى البنك الرئيسي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ روان الفوزان     مساعد أمين السر

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/09/23 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للمناقصين المشاركين بالمناقصة  رقم م م 
ك/2017/2016/5 الستئجار قطع بحرية للعمل للخدمات المالحية بميناء الشعيبة ( 4 قاطرات - 

1 زورق إرشاد - 1 زورق ربط ) التابعة لمؤسسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ كوثر معرفي     منسق ادارة المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة 
وإعتراض 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان
عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي

ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ عبدالله مبارك الشريف

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018017804
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2018018693
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2018018717
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

طلب التجديد الخامس لعقد إستئجار مواقف للسيارات للسادة القضاه وأعضاء النيابة المبرم مع 
/ شركة ادارة المرافق العمومية لمده سنة اعتبارا من تاريخ 2018/9/27 حتى 2019/9/26 
بمبلغ اجمالي قدره (-/57,400د.ك) فقط سبعة وخمسون الف  واربعمائة دينار  الغير وذلك 

لحاجة الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره (9,684/500د.ك ) مايعادل نسبة 
(0.34%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ع / 2016/2015/12 تقديم خدمات فندقية وعامة 
للوزارة  المبرم مع / شركة المجموعة األمنية الفنية للخدمات اعتبارا من 2018/10/1 حتى 
نهاية العقد في  2019/11/30 وذلك لحاجة الوزارة لعدد (4) مراسل وعدد (3) عامل خدمة 
فندقية مع مواد إلدارة تنفيذ أسرة االحمدي و إدارة الشئون االدارية -محكمة أسرة المهبولة 
وإدارة كتاب المحكمة الكلية بمحافظة  األحمدي - مبارك الكبير وإدارة تنفيذ محكمة األسرة 

بمحافظة العاصمة  ونائب رئيس االدارة العامة للخبراء حولي و مدير إدارة مكتب النائب العام

 

طلب إصدار االمر التغييري األول  بزيادة مبلغ إجمالي قدره (2,230/200 د.ك) الفين  ومائتين 
وثالثون دينار  ومائتى فلس  الغير  مايعادل نسبة (0.56 %) على قيمة عقد المناقصة رقم و 
ع/2016/2015/10 تقديم خدمات فندقية و عامة لمبنى مجمع محاكم محافظة الجهراء  المبرم 

مع /شركة المجموعة األمنية الفنية للخدمات إعتبارا من 2018/10/1 حتى نهاية العقد في 
2019/9/24 وذلك لتوفير عدد (2) مراسل إلدارة كتاب محكمة اإلستئناف وإدارة تنفيذ الجهراء 

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وإعتراض 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وإعتراض 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان



2018/67
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/16879
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة ترسية البندين (7،6) من المناقصة رقم 2016/3-2017 الخاصة 
بإستئجار سيارات مع سائقين وبدون سائقين لمدة سنتين لتصبح على/ شركة الجهراء لمعدات 
التنظيف بدال من/ شركة بوينت وورد لتأجير السيارات وذلك إلعتذار الشركة عن تمديد الكفالة 

األولية

- البند (6) (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/13,680 د.ك) فقط ثالثة عشر ألف 
وستمائة وثمانون دينار ال غير

- البند (7) (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/74,160 د.ك) فقط أربعة وسبعون ألف 
ومائة وستون دينار  ال غير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس

(اعيد بحث) افاده الجهاز بانتهاء التأمين االولى  للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2014-4-
2015(ع) حراسة مباني المراكز الخارجية التابعة للوزارة

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

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 23376 المؤرخ بتاريخ 2018/9/2 المتضمن االفادة 
بتوقيع العقد مع شركة الدروازة للخدمات اللوجستية بتاريخ 2018/7/8

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء القرار السابق  الصادر بإجتماع رقم (2018/3) المنعقد في 2018/1/10 : الخاص  

بترسية البندي (7,6) فقط المرساه على شركة بوينت وورد لتأجير السيارات 
ثانيا: الموافقة على ترسية البندين  (7,6) على شركة الجهراء لمعدات التنظيف

احيط مجلس ادارة الجهاز علما بتوقيع العقد مع الشركة بتاريخ 2018/7/8

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :21356
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

 طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2014/2013/2 نظام الخدمة االدارية وتوفير المراسلين
للوزارة ومراكزها الخارجية المبرم مع /شركة دلما العالمية التجارية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 

2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/92,865د.ك)  لحين اإلنتهاء من 
إجراءات طرح المناقصة رقم 2017/2-2018 اقفالها في 2018/12/11

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/09/23 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :8898
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم 2018/2017/12 بناء وتوريد وضمان عدد (6) زوارق 
إنقاذ (13) متر وتوابعهم لإلدارة المرساة على / شركة البوم للمعدات البحرية والغوص (ثاني 

أقل األسعار) وذلك لعدم مطابقة كل الشركات المتقدمة للشروط والمواصفات الفنية
وبناء على مالحظات ديوان المحاسبة

- كما اطلع الجهاز على كتاب شكوى مركز القوارب السريعه  رقم 2018 المؤرخ في 
2018/8/27

- وكتاب االدارة رقم (9445) المؤرخ في 2018/9/2 المتضمن التقرير الفني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: تأجيل البت بالقرار إلجتماع قادم لحين الرد على شكوى مركز القوارب السريعه بحد أقصى 

لمدة أسبوع 
ثانيا: تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/09/23 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6311
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :7385
 تاريخ الكتاب :2018/06/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/16 إنشاء وإنجاز وصيانة مركز 
إطفاء ضاحية عبدالله المبارك قطعة (4) على الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة الثالثة 

والرابعة لألعمال االنشائية

- اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 8868 المؤرخ في 2018/8/6 المتضمن تعديل فئة 
التصنيف لتصبح على الفئة (الثالثة والرابعة) بدال من الفئة (الثانية والثالثة)

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- األوامر التغييرية (%10)

- لم يستدل عن نشر الخطة بجريدة الكويت اليوم

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/21 استئجار وسائل نقل متنوعة 
لإلدارة لمدة ثالث سنوات

- اطلع الجهاز على كتاب اإلدارة رقم 9341 المؤرخ في 2018/8/27 المتضمن تعديل سنة 
الصنع ونسبة األوامر التغييرية

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة على ثالث بنود
- االوامر التغييرية (%25)
- مدة العقد ثالث سنوات 

- سنة الصنع لجميع المركبات ال تقل عن سنة 2018 

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/09/23 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9011
 تاريخ الكتاب :2018/08/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 22 / 2018 / 2019 اصالح وتشغيل وصيانة اجهزة التنفس 
وأجهزة التعبئة وملحقاتها التابعة لإلدارة لمدة ثالث سنوات

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

-المناقصة موجودة بالخطة السنوية للجهة بتاريخ 2018/4/29

*شروط المناقصة:
-شرط الخبرة بمدة ال تقل عن 6 سنوات في مجال صيانة و تشغيل اجهزة التعبئة و التنفس + 

عقود سابقة مع الجهات الحكومية و ان تكون قد اتمت هذه العقود على اكمل وجه

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14136
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :14527
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم أ.ف 2018/2017/23 إستئجار عدد 290سيارة بدون سائق و بدون 
وقود لخدمات الوزارة  لمدة 731 يوم على/ شركة الكويتية ألستيراد السيارات (أقل االسعار) 

المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (959.254/750د.ك)  فقط تسعمائة وتسعة 
وخمسون الف  ومائتين واربعة وخمسون دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/34 توفير احتياجات المياه العذبة لمساجد الوزارة 
(محافظة االحمدي) على / شركة الهبيده لنقل البضائع (اقل االسعار) المطابق للشروط 

والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/186.228د.ك) فقط مائة وستة وثمانون الف  ومائتين 
وثمانية وعشرون دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14663
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :14678
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :14654
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

طلب تعديل فترة التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2013/2012/26 إدارة عمليات التشغيل و 
الصيانة ألجهزة الحاسب اآللي و ملحقاتها و توفير أحبار للطابعات لوزارة األوقاف و الشؤون 
اإلسالمية المبرم مع/ شركة الديار  المتحدة للتجاره العامة والمقاوالت ليصبح لمدة (3شهور) بدال
من (6شهور) بمبلغ اجمالي قدره (-/81,250 د.ك) وذلك لعدم تمكن الوزارة من مخاطبة ديوان 

المحاسبة

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم أ ف / 2014/2013/32 اعمال نظافة مبنى الوزارة 
المبرم مع/ مركز الرواد للخدمات البيئية لمدة (4شهور) اعتبارا من 2018/9/16 حتى 

2019/1/15 بمبلغ قدره (-/72,704 د.ك) اثنى وسبعون الف  وسبعمائة واربعة دينار وذلك 
لحين االنتهاء من ترسية المناقصة رقم 2018/7-2019االقفال في  29 /7 /2018

 

طلب االصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ (-/13,200 د.ك) مايعادل نسبة (45.5%) من
 قيمة تمديد عقد رقم(366)من المناقصة 2012/2011/1 ( ع ) توفير اخصائيين نظم الية الدارة 

مركز نظم المعلومات بالوزارة المبرم مع/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر و ذلك لالسباب 
المذكور بكتاب الوزارة اعتبارا من تاريخ 2018/8/22

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على التمديد بنفس الشروط واالسعار
وإعتراض 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/09/23 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :15545
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/21 تنفيذ أعمال تشغيل وصيانة وتوريد قطع الغيار 
الالزمة لمحطة حرق الغازات وملحقاتها بموقع ردم النفايات المغلق بمنطقة العدان ( القرين ) 

على / شركة كاظمة لالستشارات والخدمات العلمية ( أقل االسعار ) مستوفي للشروط 
والمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي قدره (-/167,616د.ك)  فقط مائة وسبعة وستون الف  

وستمائة وستةعشر دينار  الغير لمدة ثالث سنوات 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين الولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/09/23 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15556
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

 رقم الكتاب :14925
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقدي المناقصة رقم 2015/2014/8 استئجار مركبات متنوعة مع سائق 
ووقود للبلدية لمدة ثالثة أشهر مشهره على النحو التالي:

اوال: المبرم مع/ شركة الخليج لتأجير للسيارات اعتبارا من 2018/10/13 بمبلغ اجمالي قدره 
(47,183/850 د.ك)  فقط سبعة واربعون الف  ومائة وثالثة وثمانون دينار  وثمانمائة 

وخمسون فلس  الغير
ثانيا:  المبرم مع/ شركة اوتوماك للسيارات اعتبارا من 2018/10/29 بمبلغ اجمالي قدره 
(135,967/860 د.ك)  فقط مائة وخمسة وثالثون الف  وتسعمائة وسبعة وستون دينار  

وثمانمائة وستون فلس  الغير
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 2018/2017/2

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2015/2014/9 استئجار مركبات متنوعة بدون سائق 
وبدون وقود لبلدية الكويت المبرم مع / شركة الخليج لتأجير السيارات لمدة ثالثة أشهر اعتبارا 

من 2018/10/13 حتى 2019/1/12 بمبلغ اجمالي قدره (64,262/250د.ك)  فقط اربعة 
وستون الف  ومائتين واثنى وستون دينار  ومائتين وخمسون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء 

من التعاقد المناقصة الجديدة رقم (2018/2017/3)

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وإعتراض

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/09/23 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11056
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :13649
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/20 تنفيذ عقد أعمال تشغيل وصيانة 
وتوريد قطع الغيار الالزمة والمواد الالزمة لمحطة معالجة المياه الراشحة وجميع ملحقاتها 

بموقع ردم النفايات المغلق بمنطقة العدان (القرين) لمدة ثالث سنوات

بيانات المناقصة:
-المناقصة ال تقبل عروض بديلة

-المناقصة ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/2017/23 شراء معدات و آالت ثقيلة إلدارة شئون 
الجنائز لالسباب المذكورة بكتاب البلدية

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3895
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1302
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم ق ص/ط/348 أعمال الصيانة العاجلة 
والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة حولي على/ شركة كويت بروكنر للمقاوالت االنشائية 
(أقل األسعار) بنسبة قدرها (+ 14.9%) بحدود مبلغ قدره (-/3.000.000 د.ك) فقط ثالثة 

ماليين دينار ال غير وذلك لتوفر االعتماد المالى

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله السبيعي     مهندس حاسب آلى - مركز نظم المعلومات

طلب ترسية المناقصة رقم ا م م/2017/2016/13/1 توريد وتركيب وتشغيل  وصيانة اجهزة 
البصمة وكاميرات المراقبة 1095 يوم على/ شركة كوالتي نت للتجارة العامة والمقاوالت (رابع 
اقل االسعار ) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي (-/94.792د.ك)  فقط اربعة وتسعون 

الف  وسبعمائة واثنى وتسعون دينار  الغير

 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين للمناقصة رقم هـ ط/241 

انشاء واستكمال وصيانة الجزء الجديد من الطريق االقليمي من تقاطع السالمي الحالي و لغاية 
التقاطع مع الجزء الجنوبي للطريق االقليمي

- علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص عن 
الهيئة العامة للطرق

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وإعتراض 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2336
 تاريخ الكتاب :2018/08/09

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 طلب إصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ (5.717.941/416د.ك)  فقط خمسة ماليين  
وسبعمائة وسبعة عشر الف  وتسعمائة واحدى واربعون دينار  واربعمائة وستةعشر فلس  الغير 
بنسبة خصم (72.94%) و  إصدار االمر التغييري بالزيادة بمبلغ (5.717.782/072د.ك)  فقط 
خمسة ماليين  وسبعمائة وسبعةعشر الف  وسبعمائة واثنى وثمانون دينار  واثنى وسبعون فلس  
الغير بنسبة (72.938%) على عقد المناقصة رقم ق ص/ط/324 صيانة عامة لطريق الدائري 
السادس السريع والتقاطعات المبرم مع/شركة صحراء الروله للتجارة العامة والمقاوالت وذلك 

لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم إ م م 
/2017/10/1-2018 االشتراك في مجموعة برامج Autodesk مع تقديم الصيانة والدعم 

الفني

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولي  للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم
 ا م م/2017/2016/10/1 صيانة الشبكة الرئيسية في المركز الحكومي بكيفان والمواقع 

الخارجية التابعة للوزارة

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1249
 تاريخ الكتاب :2018/08/05

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم (هـ ع ص/2018/19-2021) توريد وتركيب وتشغيل وتطوير وصيانة
وضمان والتدريب على ( نظام االستعالم الصوتي ) وآلة التتبع والشاشة االلكترونية بالهيئة على 
/ شركة تكنولوجيا المعلومات الوطنية لخدمات الكمبيوتر واالستشارات ( أقل األسعار ) المطابق 
للشروط والمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي قدره (-/609,724د.ك)  فقط ستمائة وتسعة الف  

وسبعمائة واربعة وعشرون دينار  الغير 

مرفق إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للمناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للمناقصين المشاركين بالمناقصه رقم هـ ع 
ص/2021/2018/20 صيانة وتطوير وضمان النماذج االلكترونية بالهيئة 

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للمناقصين المشاركين بالمناقصه رقم هـ ع 
ص/2017/4-2020 تركيب وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية وشبكات مكافحة الحريق 

واالنشاءات الحديدية الصغيرة التابعة للهيئة 

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/67

  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       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1197
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع ص / 2018/5 /2021 االستعانة بعمالة تخصصيه  وفنية 
بالهيئة 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية ( %25)

-مدة العقد ثالث سنوات
-عدد ايام العمل 26 يوم في الشهر

شروط المناقصة:
-ان يكون لدى المناقص خبرة في تنفيذ ماال يقل عن ثالث عقود حكومية مماثلة او خمس سنوات 

خبرة في نفس المجال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1129
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ع ص/2018/10-2021 أعمال الصيانة للمنشآت وأعمال
الطرق والبنية التحتية للهيئة لمدة ثالث سنوات -على الشركات المصنفة فئة ثانية اعمال مدنية و

انشائية

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية ( %25)

*شروط المناقصة:
-بيان باالعمال السابقة في الخمس سنوات االخيرة

-بيان باالعمال الحالية للمناقص 
-بيان بالحد االدنى التي يجب تواجدها بالمواقع بصفة دائمة

-بيان بالحد االدنى لجهاز اشراف المقاول

 

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/09/23 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1128
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ع ص/2018/11-2021 أعمال صيانة المزروعات 
والتشجير وإنشاء شبكات الري للهيئة لمدة ثالث سنوات -على الشركات المصنفة فئة ثانية 

اعمال مدنية و انشائية

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية ( %25)

**تم نشر الخطة السنوية بتاريخ 2018/5/6

 

الموضوع
6
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :27241140278
 تاريخ الكتاب :2018/08/09

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم و.د/ت.م (140-35-3-2414) توريد اجهزة و ادوات جراحية متنوعة 
لقسم المسالك البولية لزوم/ وزارة الدفاع المرساة على النحو التالي:

- الجداول أرقام (1-2) على/ شركة تراي ألفا للتجارة العامة والمقاوالت
- الجداول أرقام (3-4-7-9) على/ شركة التقدم التكنولوجي 
- الجداول أرقام (5-8) على/ شركة بدر سلطان وإخوانه  

وذلك لعدم توفر اعتمادات مالية وعدم ادخال األجهزة بنظام االوراكل التزاما بتعليمات وزارة 
المالية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه 
اوال: إلغاء قرار الجهاز السابق الصادر بإجتماع رقم 2015/30 المنعقد بتاريخ 2015/4/13 

المتضمن ( الموافقة على طلب ترسية المناقصة على النحو التالي:
-الجداول أرقام (2،1) على/ شركة تراي ألفا للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ إجمالي قدره (-

/11.054 د.ك)
-الجداول أرقام (9،7،4،3) على/ شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ إجمالي قدره(-/78.881د.ك)
-الجداول أرقام (8،5) على/ شركة بدر سلطان وإخوانه بمبلغ إجمالي قدره (-/57.462 د.ك)

وإلغاء الجدول رقم (6) و ذلك لألسباب المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

ثانيا: الموافقة على اإللغاء
وإعتراض 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :27241110381
 تاريخ الكتاب :2018/08/08

 
 
 

إفادة الجهاز قرب انتهاء التأمين األولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 1762916 
خدمات الغسيل والكي لمعسكر عريفجان بمراقبة لواء مارك المدرع /15

 

طلب تجديد التأمين األولي للمناقصة رقم 23173-4-2411 إستئجار مركبات متنوعة لزوم / 
لجنة تخصيص المركبات الحكومية لمدة ثالث شهور.

مرفق إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 23173-
4-2411 استئجار مركبات متنوعة لزوم / لجنة تخصيص المركبات الحكومية.

 

الموضوع

الموضوع

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تجديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27241140275
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140276
 تاريخ الكتاب :2018/08/09

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140282
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

طلب تعديل مبلغ التعاقد رقم 72170-8-2414 توريد مواد قرطاسية وأدوات مكتبية من دليل 
الشراء الجماعي المبرم مع السادة /شركة مجموعة الجزيرة العالمية لإللكترونيات ليصبح 
(182,694/543د.ك)  فقط مائة واثنى وثمانون الف  وستمائة واربعة وتسعون دينار  

وخمسمائة وثالثة واربعون فلس  الغير بدال من(110,794/434د.ك)  وذلك باعتبار الشركة هي 
المورد الحالي في دليل الشراء الجماعي لورق التصوير

 

طلب إلغاء الممارسة رقم (202140-11-2414) توريد جهاز تحليل حصى الكلى لوحدة الكيمياء
الحيوية بمستشفى جابر األحمد للقوات المسلحة المرساة على/ مؤسسة ابن رشد لألجهزة 

والمعدات العلمية والطبية وذلك لعدم توفر اعتمادات مالية وعدم ادخال المواد بنظام اوراكل 
وذلك يعد مخالفة للتعاميم الصادرة من وزارة المالية بشأن الدورة المستندية للشراء والتوريد في

نظم ادارة مالية الحكومة

 

طلب إلغاء الممارسة رقم 419150-3-2414 توريد أجهزة طبية لشعبة األشعة والطب النووي 
وذلك لعدم توافر االعتمادات المالية وعدم ادخال المواد المطلوبة بنظام أوراكل مما يعرض 

الوزارة إلى مخالفة التعاميم الصادرة من وزارة المالية بشأن الدورة المستندية للشراء والتوريد 
في نظام إدارة مالية الحكومة

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وإعتراض

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع رقم 2015/2 المنعقد بتاريخ 2015/1/7 المتضمن: 
الموافقة على ترسية الممارسة على/ مؤسسة ابن رشد لألجهزة والمعدات العلمية والطبية (اقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,750 د.ك)

ثانيا: الموافقة على االلغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27241140274
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140283
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

طلب إلغاء التعاقد رقم 72170-8-2414 توريد مواد قرطاسية وأدوات مكتبية من دليل الشراء 
الجماعي المبرم مع/شركة هشام الشخص وشركاه للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لوقف العمل 

بدليل الشراء الجماعي لورق التصوير لسنة 2018/2017

 

طلب إلغاء الممارسة رقم 395150-3-2414 توريد أجهزة طبية لشعبة الطب النووي لعدم 
توافر االعتمادات المالية وعدم ادخال المواد المطلوبة بنظام أوراكل مما يعرض الوزارة إلى 
مخالفة التعاميم الصادرة من وزارة المالية بشأن الدورة المستندية للشراء والتوريد في نظام 

إدارة مالية الحكومة

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال : إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم  رقم 2018/21 المنعقد في 2018/3/14  

المتضمن الموافقة  على طلب شراء البند رقم (1) ورق تصوير على النحو التالي :
1- على /شركة هاشم الشخص بمبلغ (-/71,900د.ك)

2-على/شركة مجموعة الجزير العالمية بمبلغ (110,794/434د.ك)
 ثانيا: الموافقةعلى االلغاء

وإعتراض
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23908
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :23580
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2018/2017/63 رفع وإنزال مضخات غاطسة وتنظيف آبار 
حقول إنتاج المياه الجوفية وآبار خفض المناسيب في مناطق متفرقة بدولة الكويت على / شركة 

الخليج للتفتيش الدولية  (أقل األسعار) مستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,454,470 د.ك)  فقط  مليون  واربعمائة واربعة وخمسون الف  واربعمائة وسبعون دينار  

الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م 2017/2016/63 صيانة وتشغيل مكائن إدارة اإلنتاج لدى 
المشاغل الرئيسية على/شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا (أقل األسعار) مستوفي للشروط 

والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/1,051,782د.ك)  فقط  مليون  واحدى وخمسون الف  
وسبعمائة واثنى وثمانون دينار  الغير بعد تصحيح الخطأ الحسابي بمبلغ (13.320د.ك) ما يعادل

نسبة (%1.25)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م 
/2014/2013/42(ع) استبدال محوالت مصنع الكلورين مع الموحدات في محطة الدوحة 

الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وإعتراض

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
ممثل وزارة المالية/ عبدالمحسن مزيد الصانع

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تجديد التأمين األولي لمدة 
أسبوعين  بحد أقصى والتنسيق مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1411تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/09/23 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :24334
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

 رقم الكتاب :23133
 تاريخ الكتاب :2018/08/05

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للمناقصين المشاركين المناقصه رقم و ك 
م/2017/2016/65 األعمال المدنية النشاء وانجاز وصيانة محطات تحويل ثانوية 

 

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (879,324/468د.ك)  فقط ثمانمائة 
وتسعة وسبعون الف  وثالثمائة واربعة وعشرون دينار  واربعمائة وثمانية وستون فلس  الغير 
ما يعادل نسبة (9.77%) على قيمة عقد المناقصة رقم 2015/2014/51 الصيانة الجذرية 
لمركز التحكم الوطني ومركزي التحكم الفرعيين بالجابرية والشعيبة المبرم مع/ شركة سيمنس 
لإللكترونيات والخدمات الكهربائية مع تمديد العقد لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 2018/9/17 

حتى 2019/1/16 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب التمديد األول لعقد المناقصه رقم و ك م/2013/2012/91 (ع) أنظمة مكافحة الحريق 
وضواغط الهواء لمحطات التحويل الرئيسية المبرم مع / شركة االطفاء الكويتية لمدة ( خمسة 
أشهر ) اعتبارا من 2018/9/27 حتى 2019/2/26 بمبلغ اجمالي قدره (-/97,372د.ك)  فقط 
سبعة وتسعون الف  وثالثمائة واثنى وسبعون دينار  الغير وذلك للتأخير في طرح المناقصه رقم 

( و ك م/32-2019/2018) والهمية المحطات وحاجتها للصيانة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (25732) المؤرخ في 2018/9/4 والمتضمن تعديل 
الخطأ المطبعي في تاريخ التمديد

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد فقط

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وإعتراض 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان
عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :20169
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

 
 
 

 رقم الكتاب :20217
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م 2018/2017/64 إنشاء عدد (9) أبراج للمياه العذبة 
بمدينة المطالع السكينة واألعمال الملحقة (موقع رقم 2) على الشركات المذكورة بالكشف المرفق

بكتاب الوزارة لمدة  (36)شهرا

**بيانات المناقصة:
*ال تقبل عروض بديلة

*ال تقبل التجزئة
*األوامر التغييرية (%10)

**شروط المناقصة :
- محدودة على الشركات المعتمدة لدى االدارة العامة لالطفاء لمعدات انظمة مكافحة الحريق (فئة 

أولى)

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2018/2017/34 اصالح الكيبالت 
األرضية للضغط المنخفض وتمديد ولحيم كيبالت ضغط منخفض لمستهلكين جدد في محافظة 

العاصمة على الشركات المتخصصة و المعتمدة لدى الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 11112 المؤرخ في 2018/4/8

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
7

8

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :23345
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

 رقم الكتاب :22571
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م /2018/2017/15 اعمال تعميق قناة مآخذ مياه البحر في
محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه على الشركات المتخصصة و المسجلة 

لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة ثالث سنوات

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية ( %10)

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على إلغاء المناقصة رقم و ك م/2016/7262
توريد قطع الغيار المطلوبة لصمامات األمان الرئيسية للغاليات في محطة الزور الجنوبية لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على شكوى شركة ريماس الشرقية رقم 2018/1690 المؤرخة في 2018/7/18
ترتيب الشركة (رابع أقل األسعار) بمبلغ (-/610،880 د.ك)

** مرفق إفادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة أسبوع بحد أقصى لحين الرد على
الشكوى المحالة بتاريخ 2018/8/9

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :13581
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :25679
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

 رقم الكتاب :25656
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /2018/2017/61 التخلص من المواد الكيماوية 
الراكدة التالفة في مخازن ميناء عبدالله ومخازن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة 

للوزارة على الشركات المتخصصة و المسجلة لدى الهيئة العامة للصناعة

** اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20191 المؤرخ في 2018/7/11 المتضمن افادة 
الوزارة بتأهيل الشركتين معتمدتان من قبل الهيئة العامة للصناعة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

 

طلب الوزارة تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م / 2018/2017/74
صيانة معدات إنارة الشوارع بمحافظة حولي بدولة الكويت لمدة 3 شهور 

فادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للمناقصين المشاركين

 

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات للمناقصة رقم و ك م/2015/2014/76(ع) اعمال ترميم 
وصيانة واعمال انشائية صغيرة لمحافظات (العاصمة-الفروانية-الجهراء) حتى تاريخ 

2018/9/15 الستكمال دراسة العروض المقدمة.

 

الموضوع
11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد التامين االولي  لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع تجديد التأمين االولي لجميع الشركات 
المشاركة بالمناقصة 

وإعتراض 
عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1888$
 تاريخ الكتاب :2018/08/09

مؤسسة أبراج دبيس للتجارة العامة والمقاوالت
 
 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولى للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م / 
2017/2016/73 أعمال التحديث والتشغيل والصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء في 

محطات التحويل الكهربائية الرئيسية في محافظات (األحمدي-حولي-مبارك الكبير)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م 
/2018/2017/8 صيانة معدات انارة الشوارع في محافظة العاصمة بدولة الكويت 

2018/2017

 

طلب الشركة الرجوع عن االعتذار المقدم للمناقصه رقم (86/و ك م 2017/2016 ) أعمال 
تنظيف مكاتب ومخازن وساحات التخزين إلدارة المخازن

 

الموضوع

الموضوع

14

15

16

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

  قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الطلب

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/2286$
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم ( 16 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة2016

1- شركة عالية المتحدة للتجاره العامة والمقاوالت
2- شركة ايسترن ايجلز للتجاره العامة

3- شركة فابيولس للتجارة العامة والمقاوالت
4- شركة نورنبرغ اكويبمنت للتجاره العامة

5- شركة البريق العالمية النتاج الخرسانة الجاهزة
6- شركة مسك الدار للمقاوالت العامة للمباني

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 17-09-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


