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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/31
03-شعبان-1439 هـ 

   االربعاء
2018-04-18 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-04-18

)(   االربعاء2018/31 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
عادل إبراهيم خريبط

عبد الله مبارك الشريف
هيفاء عبدالعزيز المضف

هشام أحمد الدليمي

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي
د. رنا عبدالله الفارس

د. محمد عبدالله العيسى

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/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5
6
7

8

1

1
2

3

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  23-04-2018 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 األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل أوراق عامة
 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 

المدني

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

السيد/ فالح خزعل القالف     مراقب 
المشتريات والمخازن

النقيب/ سليمان ابوالبنات     رئيس قسم 
التصميم والعقود

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/أحمد حسين     مدير إدارات التخطيط 
والمتابعه

السيد/ حسن العجمي     رئيس قسم الخدمات
العامة

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/يوسف الغانم     مدير ادارة االمن و 
السالمة

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيدة/ روان الفوزان     مساعد أمين السر
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فض العطاءات

وزارة الصحة

وزارة الدفاع

وزارة التربية

الرقم :- ص /م  خ ع /2018/2017/21

الرقم :- 1322817

الرقم :- م ع /2017/2016/58

الرقم :- م ع 2019/2018/1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير اخصائي نظم معلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات النظافة بلواء التحرير االلي السادس

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة اجهزة الفصل المتكامل وملحقاتها بمدارس وزارة التربيه 
والمواقع التابعة لها

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار عدد (70) سيارة جيب 4 سلندر مع وقود بدون سائقين

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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فض العطاءات

اإلدارة العامة لإلطفاء

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تخزين مواد وادارة مخزون لالدارة العامة لالطفاء لمدة سنتانالرقم :- 2018/2017-9

 

الموضوع
5
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6049
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

رد الوزارة على شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت و طلبها إستكمال جداول تحليل 
األسعار للمناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال انشاء و انجاز و صيانة مبنى مركز الكويت 

الدولي للمخطوطات و المطبوعات النادرة -غرناطة-ق3 
مع حفظ حق الوزارة و مصادرة التأمين األولي في حالة عدم تنفيذها لطلب الوزارة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الخارجية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14/11513
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة  رقم و.خ 2-2018/2017 تقديم اعمال السفرجية للديوان العام 
بالوزارة و االدارة القنصلية و معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي لمدة (33) شهر 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%5)

* شروط المناقصة : 
- ان يكون له خبرة سابقة في مجال اعمال السفرجية لمدة ال تقل عن خمس سنوات في مشاريع 

حكومية مماثلة لمستوى وزارة الخارجية 
- ارفاق بيانات بالخبرات السابقة في مجال االعمال موضوع المناقصة بشرط ان ال يكون مضى 

عليها اكثر من خمس سنوات و اذا لم يقدم سيتم استبعادة
- ان ال يقل راس مال الشركة عن 2 مليون دينار كويتي و على المناقص تقديم ما يثبت ذلك ضمن

العطاء 
- تقديم صور من الميزانيات العمومية عن اخر ثالث سنوات سابقة لسنة طرح المناقصة و ان 

تكون الميزانية رابحة
- أن يكون حاصل على شهادة االيزو 9001 وتقديم صورة عنها ضمن وثائق المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حسن العجمي     رئيس قسم الخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ بدر الدويسان
عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ عادل خريبط

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :023/18
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
الشركة العالمية للمباني ش م ك م

 

طلب الشركة الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم م و ث ف أ 2016/2015/3 
اعمل هندسة وتوريد وانشاء وتشغيل وصيانة مشروع االحمدي الثقافي.

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4781
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2012/2011/3 مشروع تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب 
وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني والضمان لنظام المساعدات المالحية 
بمطار الكويت الدولي المبرم مع/ شركة Intelcan Techosystems Inc. Co و وكيلها / 
شركة المنتهى للعقارات والمقاوالت اإلنشائية لمده (275) يوما اعتبارا من 2017/4/1 دون 

تكلفة مالية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االدارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد حسين     مدير إدارات التخطيط والمتابعه

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ بدر الدويسان
عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ حامد العلبان
عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ عادل خريبط

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :130
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
شركة ساتكو انيرجي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 

م
 

أوال: شكوى الشركة وكيل شركة TIANJIN PIPE GROUPمن استبعاد المصنع من 
الشركات المصنعة المعتمدة في وثائق المناقصة رقم RFQ-2032276 تزويد أنابيب نبطين 

ووصالت قياس 13-8/3 و 18-8/5 إلصالح اآلبار الطباشيرية 

TIANJIN PIPE GROUP ثانيا: طلب اضافة مصنع شركة

ثالثا: تمديد اقفال المناقصة حتى يتسنى لشركة المشاركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز يحال للشركة لالطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوع من 
تاريخه

البيـــــــــــــــــــان
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أوراق عامة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/170
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
شركة مشرف للتجارة والمقاوالت ش م ك ع

 

طلب الشركة اعادة النظر والتنسيق مع وزارة االشغال وجميع المؤسسات الحكومية االخرى 
المتعاقد معها اللغاء العقوبة الموقعه على الشركة والمتمثله بايقاف نشاطها لدى الجهاز 

المركزي مع حفظ كافة حقوق الشركة.

 

الموضوع
1
م

يحفظ 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1040
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :1065
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

- الهيئة العامة للطرق والنقل البري -
طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ط /265 (ع) انشاء وانجاز 
وصيانة شارع الغوص الدائري السابع الى طريق الفحيحيل - االحمدي لمدة (90) يوم اعتبارا 

من 2018/4/20 ولحين االنتهاء من اجراءات التعاقد و التالية اسماؤهم :

- شركة المقاولون العرب الكويتية
- شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة و المقاوالت

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

 

طلب الغاء و اعادة طرح المناقصة رقم هـ ص /ص/ 202 تطوير وتشغيل وصيانة محطة تنقية 
الصرف الصحي بالرقة وذلك لعدم مطابقة العطاءات المتقدمة للشروط و المواصفات و اعادة 

الكفاالت البنكية للشركتين

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة العدل

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/3664
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة في المناقصة رقم و ع / 
2017/2016/11 استئجار سيارات مع سائق لخدمات ادارة الخبراء بالوزارة

 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم و ع/  1 /  2012/2011 انشاء وتنفيذ 
وتشغيل وصيانة مشروع مجمع النيابة العامة التابع للوزارة المبرم مع/ شركة المباني المتحدة 
لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 2018/2/1 حتى 2018/4/30 وذلك بدون تكاليف مالية وبدون 
تجاوز التكلفة الكلية للمشروع وذلك لعدم اطالق التيار الكهربائي للمشروع من قبل وزارة 

الكهرباء والماء وتوريد معدات محطة الكهرباء الرئيسية وتمديد خطوط الضغط العالي للمحطة 
مما يستلزم استكمال باقي األعمال المرتبطة بالتيار الكهربائي.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2018007157) المؤرخ في 2018/4/3 والمتضمن 
المخاطبات التي تمت بين وزارة العدل والكهرباء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فالح خزعل القالف     مراقب المشتريات والمخازن

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه اعتبارا من تاريخ الكتاب 2018/2/22

عدم موافقة:
عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :272722009685
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/717$
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ 
م م
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1212914 خدمات نظافة مباني هندسة 
المنشآت العسكرية بالمنطقة الجنوبية ونادي ضباط الجيش المبرم مع / مركز الرواد للخدمات 
البيئية لمدة اربع شهور اعتبارا من 2018/5/17 حتى 2018/9/16 بمبلغ اجمالي قدره (-
/105,840د.ك) مائة وخمسة الف و ثمانية و اربعون  دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 1212917

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722006875 المؤرخ بتاريخ 2018/3/8 المتضمن
الطلب قبل التعديل

 

طلب الشركة تعويضها عن الفرق باسعار العمالة للمناقصة رقم 2262813 ( ع ) خدمات 
النظافة بالمواقع الحدودية وذلك نظرا لتغيير قانون الحد االدنى لراتب العامل بين قانون العمل 

القديم وقت طرح المناقصة و القرار الوزاري وقت توقيع العقد 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

عدم إختصاص الجهاز 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9548
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :9659
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

رد الوزارة بعدم الموافقة على طلب / شركة هامة للتجارة و المقاوالت الفائزة بالمناقصة رقم و 
 Zhejiang Tepsung ك م/2016/7228 توريد عدادات كهربائية بأحجام مختلفة من المصنع

Electric Meter Co. Ltd لجميع البنود

- طرح عام - قابلة للتجزئة
- ق.ت (-/500,000 د.ك)

- تاريخ الطرح 2016/10/16
- تاريخ االقفال 2016/11/20

- ضمانة شركة هامة للتجارة و المقاوالت انتهت بتاريخ 2018/2/19
- ضمانة شركة مجموعة البارجة العالمية للمقاوالت العامة انتهت بتاريخ 2017/5/18

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب طرح الممارسة العامة رقم و ك م/16-2018/2017 أعمال التشغيل والصيانة لشبكات 
النقل الكهربائية لمدة (24) شهرا استنادا للمادة رقم (17) من قانون رقم (49) لسنة 2016  
بشأن المناقصات العامة و للمادة رقم (11) من مرسوم رقم (30) لسنة 2017 لالئحة التنفيذية 

للقانون وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

*بيانات الممارسة 
- التقبل عطاءات بديله
- غير قابله للتجزئة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة و شركة 
هامة للتجارة و المقاوالت الجتماع قادم

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
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4809
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :4043
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/11 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية لمباني 
البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي حولي والفروانية على / شركة البيادر سنتر للتجارة 
العامة والمقاوالت ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/951,980د.ك)  فقط تسعمائة 

واحدى وخمسون الف  وتسعمائة وثمانون دينار  الغير مطابق للشروط و المواصفات 

* اطلع الجهاز كتاب البلدية رقم (6468) المؤرخ في 2018/4/8 المتضمن التقرير الفني و 
شرط المناقصة الخاص بختم وثائق المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

(اعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2018/2017/3 استئجار مركبات متنوعة بدون 
سائق ومع وقود على النحو التالي :-

-البند رقم (1) على / شركة الخليج لتأجير السيارات ( اقل االسعار)  بمبلغ إجمالي قدره (-
/646.488د.ك)  فقط ستمائة وستة واربعون الف  واربعمائة وثمانية وثمانون دينار  الغير 

المطابق للشروط والمواصفات

-البند رقم (2) على/ شركة الجهراء لمعدات التنظيف(ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/266.760د.ك)  فقط مائتين وستة وستون الف  وسبعمائة وستون دينار  الغير المطابق 

للشروط والمواصفات

-البند رقم(3)على/ شركة الجهراء لمعدات التنظيف(اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/292.068د.ك)  فقط مائتين واثنى وتسعون الف  وثمانية وستون دينار  الغير المطابق للشروط

والمواصفات

و ذلك بعد تجديد الكفاالت البنكية

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: عدم الموافقة على التوصية
ثانيا: تخطر البلدية بإعادة دراسة العطاء االقل سعرا وموافاة الجهاز بالنتيجة 
و موافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التوصية بعد استبعاد الشركات وذلك على النحو الوارد 
بكتاب الوزارة أعاله

البيـــــــــــــــــــان
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بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4062
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :5098
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية الممارسة رقم 2018/2017/13 اإلستعانه بخبرات فنية 
في مجال تكنولوجيا المعلومات على / شركة الديار المتحده للتجارة والمقاوالت (ثالث اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/548,100 د.ك) فقط خمسمائة وثمانية واربعون الف ومائة دينار
الغير المطابق للشروط والمواصفات  وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ روان الفوزان     مساعد أمين السر

طلب طرح الممارسة العامة رقم (5-2019/2018) تأجير اجهزة كمبيوتر وملحقاتة بين الشركات
المتخصصة لمدة ثالث سنوات استنادا للمادة رقم (17) من قانون رقم (49) لسنة 2016  بشأن 
المناقصات العامة و للمادة رقم (11) من مرسوم رقم (30) لسنة 2017 لالئحة التنفيذية للقانون

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب البنك

* بيانات الممارسة :
- غير قابله للتجزئة 
- التقبل عروض بديلة

- نسبة األوامر التغييريه %25

 

الموضوع
1

2

م

  باالشارة الى قرار الجهاز السابق الصادر باجتماع رقم 2017/68 المنعقد في 2018/9/20 
المتضمن  بأغلبية أعضاؤها الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح 

االعمال بممارسة عامة وفقا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 
وعدم موافقة

عضو الجهاز/ الدكتورة جنان بوشهري
قرر الجهاز التالي :

أوال : إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/93 المنعقد في 2017/12/13 المتضمن 
الموافقة على ترسية الممارسة 

ثانيا: يخطر البنك بتولي كامل اجراءات  اعمال الممارسة وفقا للمادة رقم 17 من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

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
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اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :162
 تاريخ الكتاب :2017/01/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/18 مشروع اعادة تأهيل مراكز االنقاذ البحري
- ميناء الشعيبة - ميناء الشويخ على الشركات المصنفة لدى الجهاز ضمن الفئة الثالثة لالعمال 

االنشائية لمدة (540) يوما 

- اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 3481 المؤرخ في 2018/3/25 المتضمن تعديل نوع 
الطرح 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

* شروط المناقصة : 
- ان تكون لهم سابقة خبرة مماثلة في مشاريع بحرية

- يلتزم المقاول بالتعاقد مع الشركات او متعهدين متخصصين او غيرهم مقاولين من الباطن 
بخبرة ال تقل عن 10 سنوات في مجال االعمال البحرية

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
وعدم موافقة:

عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ عادل خريبط

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/757$
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

شركة يور كار لتأجير السيارات ذ م م
 
 

اعتذار الشركة عن تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2018/2017/4 استئجار عدد 136 
سيارة صالون 4سلندر لالدارة بسبب مرور (90يوم) و عدم اصدار كتاب الترسية.

كما اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 4500 بتاريخ 2018/4/12 المتضمن تمديد الكفاالت 
البنكية لمدة 3 شهور مع تزويدهم بإشعار المناقص الفائز

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ سليمان ابوالبنات     رئيس قسم التصميم والعقود

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة مع تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5081
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

 رقم الكتاب :005014
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :5015
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/41 توريد وتركيب 
طابعات ملصق االقامة لزوم االدارة العامة لشؤون االقامة - لالدارة العامة لنظم المعلومات 

بالوزارة اعتبارا من 2018/3/1 حتى 2018/7/31 لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة

 

طلب التمديد الخامس للعقد رقم (2013/330-2014) من المناقصة رقم 2013/2012/1 إصدار
تذاكر سفر المبعدين خارج البالد لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية ( إدارة اإلبعاد ) بالوزارة 
المبرم مع / شركة بودي للطيران لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 

بدون اعباء مالية لحاجة الوزارة الماسة الستمرار الخدمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

طلب التمديد الرابع للعقد رقم (2014/2013/442) من المناقصة رقم 2013/2012/1 إصدار 
تذاكر سفر المبعدين خارج البالد لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية ( إدارة اإلبعاد ) بوزارة 
الداخلية المبرم مع/ شركة ريتز للسياحة و السفر لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 

2018/9/30 دون تكلفة مالية.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :8299
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اإلطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 99 بشان الغاء المناقصة رقم ب ب هـ /
2013/2012/8 تركيب وتشغيل وصيانة نظام تخزين البيانات النظمة الوزارة المرحلة االولى 

المرساه على/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبويتر  (اقل االسعار) وذلك لعدم توافر البند المالي 
للسنة المالية 2018/2017 بعدم جواز عرض الطلب على مجلس الوزراء

- اطلع اجهاز على كتاب وزارة المواصالت رقم 2062 بتاريخ 2017/8/6 المتضمن طلب الغاء 
المناقصة  

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (654) المؤرخ في 2018/2/28 المتضمن إلغاء 
المناقصة وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب                               

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم( 2015/48) المنعقد في 2015/6/15 المتضمن:

الموافقة على التوصية 
ثانيا: الموافقة على الغاء المناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :718
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :1076
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم ب ب هـ 3 / 2013/2012 توريد وتركيب 
وصيانة الشبكة الهاتفية لمحافظتي العاصمة وحولي المبرم مع / شركة رهام للتجارة العامة لمدة 

ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/9  دون تكلفة مالية وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح 
المناقصة الجديدة رقم ب ب هـ/ 2018/2017/2

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1117 المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن موافقة وزارة 
المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/يوسف الغانم     مدير ادارة االمن و السالمة

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق و الموافقة على التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم 
2014/2013/8 توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية لمحافظتي الفروانية - والجهراء المبرم

مع / شركة احمد يوسف بهبهاني للتجارة العامة والمقاوالت اعتبارا من 2018/6/17 حتى 
2019/6/17 دون تكلفة مالية 

- مرفق موافقة وزارة المالية على التجديد الثاني دون تكلفة مالية

 

الموضوع
2

3

م

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

عدم موافقة:
عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ بدر الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة لمدة ستة أشهر فقط
عدم موافقة:

عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/31  عدد كويت اليوم 1390تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/04/29 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2451
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم ب ب هـ/2016/2015/2 توريد وتركيب وصيانة 
نظام كاميرات امنية لمرافق الوزارة على الشركات المتخصصة في هذا المجال و المسجلة لدى 

الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات لمدة ثالث سنوات

- اطلع الجهاز على الكتاب رقم (29704) بتاريخ 2017/10/26 المتضمن تعديل رقم المناقصة.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 26459 المؤرخ في 2018/4/4 المتضمن افادة وزارة 
الداخلية بشأن الكاميرات

*بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

*شروط المناقصة :
- شرط الخبرة ان ال تقل عن ثالث سنوات

- يجب أن يقدم المناقص ثالث مراجع او جهات محلية تثبت بأنه قام بتنفيذ حلول ناجحة و مشابه
للمتطلبات الواردة بالكراسة خالل الخمس سنوات السابقة 

 (AUTHOEIZED SERVICE CENTER) يجب أن يكون لديه ورشة صيانة معتمدة -
لخدمة الصيانة معتمد من الشركة االم لجميع االجهزة المقدمة منذ أكثر من ثالث سنوات 

 (ISO 9001) أن تكون الشركة حائزة على شهادة -
 (LEVEL AGREEMENT SERVICE) يجب ادراج اتفاقية مستوى الخدمة -

(V 240/50 HZ) تطابق االجهزة مع مقاييس وزارة الكهرباء -
- ان يكون المناقص حاصل على تصنيف معتمد من شركة عالمية (PARTNER) ال يقل عن 

(HARDWARE/SOFTWARE) سنتان في مجال الحل المقدم

 

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/857$
 تاريخ الكتاب :2018/04/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/858$
 تاريخ الكتاب :2018/04/17

 
 
 

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 االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016
1- شركة تايمز سكوير الدارة و تنظيم المعارض و المؤتمرات 
2- مؤسسة اوتو جرو لالستيراد و التصدير و وكيل بالعمولة

3- شركة مطعم مالس بوراشد
4- شركة سنود للتجارة العامة و المقاوالت

5- الشركة العربية الفنية للتجارة العامة
6- شركة النجم االغر لتجارة االقمشة ، مشتركة يبرن للتجارة العامة و المقاوالت

7- شركة بوينت ناين للتجارة العامة و المقاوالت
8- شركة الميل الذهبي للتجارة العامة و المقاوالت

9- شركة الورود العالمية للمقاوالت الزراعية
10- شركة السلطان انترناشيونال لمقاوالت تنظيف المباني و الطرق

11- شركة مارينا هوم للبطانيان و الشراشف
12- شركة بيرين للتجارة العامة و المقاوالت

 

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 االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016
1- شركة مطعم ساالد برجر

2- شركة استريكس انترناشيونال للتجارة العامة 
3- شركة بيرفكت سيرفسز للتجارة العامة

4- شركة انشاءات الرقة للمقاوالت العامة للمباني
5- شركة اكسفورد هاوس للتجارة العامة و المقاوالت

6- شركة ارجانا للمعارض فرع من شركة ارجانا للمنتجعات و الفنادق

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة العدل

 رقم الكتاب :2018007156
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تمديد العقد اإلشرافي للعقد اإلستشاري رقم (12-2008/2007) الدراسة 
والتصميم وإعداد المستندات ووثائق المناقصة واإلشراف على تنفيذ مشروع مجمع النيابة العامة

المبرم مع السادة / دار إس إس إتش إنترناشيونال لإلستشارات الهندسية لمدة (3) شهور 
إعتبارا من 2018/2/1 حتى 2018/4/30 بدون تكاليف مالية على ان يتحمل المقاول أتعاب 

اإلستشاري الساده / شركة المباني المتحدة بمبلغ إجمالي وقدرة (-/32.142 د.ك) .

*كما إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2018003680) المؤرخ في 2018/2/22 
بإجتماعها رقم 2018/18 والمتضمن المذكور أعاله وقرر تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب 

الحق يتضمن المخاطبات بين وزارة العدل ووزارة الكهرباء إليصال التيار .

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
عدم موافقة:

عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ بدر الدويسان
عضو مجلس ادارة الجهاز السيد/ محمد الخرافي

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 23-04-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


