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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/39
26-شعبان-1438 هـ 

   االثنين 
2017-05-22 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-05-22

)(   االثنين 2017/39 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
مشاري محمد البليهيس

عبد الله زايد الفهد
د/مرسال سعد الماجدي
د/مبارك فهاد العازمي

هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

فيصل حمد المزين
اللواء / فهد عيد بن فهد

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

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/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة 
المستودعات الطبية

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 
المحاليل المواد المخبرية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2

1

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل --
 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد
 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر
 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل اإلدارة المركزية لإلحصاء

السيدة/ صالحة الشمري     اخصائية تغذية
السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

السيد/ هشام رمضان     محاسب

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني
المهندس/ أحمد المزيدي     مراقب التشغيل 

والدعم الفني
السيد/ مهدي عبدالحليم عطا الله     صائغ نظم 

آلية

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد 

واالشراف
السيدة/ خالدة العوضي     مدير ادارة التحريج 

والمراعي

السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط 
الكويت

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة 
للتجهيز المحلى

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود 
بالتكليف

2

3
4

5
6

7

8
9

10
11

12
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14

15
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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  (2017/38) والذي عقد بتاريخ  (2017/05/17)



2017/39

  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 :

الهيئة العامة لشئون القصر

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5594
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

تمديد موعد إقفال المناقصة رقم 7-2017/2016 اعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من 
النفايات وتقديم خدمات المراسلة الداخلية والفندقة والمراسلة الخارجية لمبنى الهيئة والفروع 

التابعة لها إلى 2017/6/4

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3674
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم دأ/م/77 خدمات كامل مرافق المركز الصحي وقاعة 
المؤتمرات الجديدة بقصر بيان وقصر الضيافة باالحمدي المبرم مع/ شركة الخرافي ناشيونال 

لمدة شهرين اعتبارا من 2017/5/31 حتى 2017/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/80,750 د.ك)  
فقط ثمانون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح الممارسة رقم دأ/هـ/77

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3233
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م م ك / 2012/12 التشغيل والصيانة الكاملة لخدمات 
مبنى مجمع الموانئ التابع للمؤسسة المبرم مع / شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء لمده ستة 
اشهر اعتبارا من 2017/6/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/45,740د.ك) فقط خمسة واربعون الف  

وسبعمائة واربعون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

ديوان سمو ولي العهد

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :273
 تاريخ الكتاب :2017/05/18

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/3-2017 توفير وتركيب وضمان انظمة حماية لمركز نظم 
المعلومات بديوان سمو ولي العهد على / مؤسسة زينة للتجهيزات المكتبية (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدر (-/67,780د.ك) فقط سبعة وستون الف وسبعمائة وثمانون دينار الغير

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

اإلدارة المركزية لإلحصاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :757
 تاريخ الكتاب :2017/03/23

 
 
 

تمديد موعد إقفال المناقصة رقم 1-2017/2016 استئجار مركبات مختلفة l مع سائق وبدون 
سائق لإلدارة المركزية لإلحصاء حتى 2017/5/30

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :8954
 تاريخ الكتاب :2017/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :13589
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

( أعيد بحث) طلب التالي:
اوال: إلغاء ترسية المناقصة رقم 2016/2015/7 صيانة وتشغيل اجهزة حاسب الي وملحقاتها 

لمدة ثالث سنوات المرساة على / شركة الفائز للحاسبات (ثالث أقل األسعار) 
ثانيا: ترسية المناقصة على / شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/183.600د.ك) فقط مائة وثالثة وثمانون الف وستمائة دينار  الغير وذلك بناءا على 

مالحظات ديوان المحاسبة.

اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (13776) المؤرخ في 2017/5/14
*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن 

المناقصات العامة

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/7 صيانة اجهزة ونظام التشغيل االلي لحضور 
وانصراف الموظفين بمباني بلدية الكويت على/ شركة بهمن للتجاره العامة والمقاوالت (اقل 

االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/33.660د.ك)  فقط ثالثة وثالثون الف  وستمائة وستون دينار  
الغير

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

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5803
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :910
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد صيانة أجهزة الحاسبات الرئيسية (IBM) للجهاز المركزي لتكنولوحيا
المعلومات المبرم مع / شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمدة سنة اعتبارا من 2017/9/1 حتى 

2018/8/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/142,303 د.ك) مائة واثنى واربعون الف  وثالثمائة وثالثة 
دينار بنفس الشروط واألسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

طلب إلغاء الممارسة رقم (90) صيانة أجهزة وخوادم مركزية وسعة تخزينية للجهاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات وذلك وفقا للقانون رقم (49) لسنة 2016

اطع الجهاز على كتاب رقم 5436 بتاريخ 2017/5/1 المتضمن إعادة طرح الممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017/749$
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/719$
 تاريخ الكتاب :2017/05/02

شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت  ذ م م
 
 

طلب اصدار االمر تغييري السادس بزيادة مبلغ اجمالي قدره (2,606,677/165د.ك) فقط  
مليونين  وستمائة وستة الف  وستمائة وسبعة وسبعون دينار  ومائة وخمسة وستون فلس  الغير
مايعادل نسبة (5.6%)على قيمة عقد المناقصة رقم RFP- 1996 تقديم خدمات الصيانة لمرافق

االنتاج في مناطق غرب الكويت المبرم مع / شركة الدار للهندسة واالنشاءات لتغطية تكاليف 
تمديد العقد لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/6/16 حتى 2017/9/30 بنفس الشروط واالسعار

لالمر التغييري السابق
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

طلب الشركة اعادة النظر في قرار ترسية المناقصة رقم RFP-2023965 انشاء محطة كهرباء 
فرعية مرفوعة جديدة ( KV11 ) ورفع كفاءة المحطات الكهربائية الموجودة في منطقة غرب 
الكويت والمرساة عليها حيث ان سعر الترسية يعد اقل من تكلفة تنفيذ االعمال مما قد يتسبب 

بخسارة للشركة ولالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد فقط وبمبلغ اجمالي قدره  
(2,606,677/165د.ك)

قرر مجلس ادارة الجهاز إحالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من
تاريخ استالمه 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4342
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :4365
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/14 استئجار عدد (87) سيارة صالون متوسط لزوم 
استخدام ادارة شئون المختارين - لالدارة العامة لالمداد والتموين (ادارة اآلليات) - بوزارة 

الداخلية على/ شركة المال الستئجار وتاجير المركبات والمكتئن (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره 
(-/588.816د.ك)  فقط خمسمائة وثمانية وثمانون الف  وثمانمائة وستةعشر دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
السيدة/ صالحة الشمري     اخصائية تغذية

السيد/ هشام رمضان     محاسب

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على طلب التمديد السادس لعقود المناقصة رقم
2011/2010/79 توفير و تجهيز وجبات غذائية جاهزة على مستوى المحافظة و االدارات 

العامة بالوزارة المبرمة مع الشركات و االسعار المذكورة بكتاب الوزارة لمدة ستة اشهر اعتبارا 
من 2017/6/1 حتى 2017/11/30 لحين االنتهاء من اجراءات طرح مناقصة جديدة بعد أخذ 

موافقة الجهاز على إلغاء المناقصة رقم 2015/4-2016 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه أوال : إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2017/31 
بتاريخ 2017/4/24 المتضمن ( عدم الموافقة)

ثانيا: الموافقة  بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4365
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :4560
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2013/2012/39 توريد كوبونات (بطاقات) لصرف وقود 
البنزين وتشغيل وإدارة و صيانة محطات الوقود التابعه للوزارة المبرم مع/شركة السور لتسويق 

الوقود لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2017/6/11حتى 2017/12/10 بمبلغ إجمالي قدره (-
/2,166,720 د.ك)   مليونين  ومائة وستة وستون الف  وسبعمائة وعشرون دينار وذلك لحين 

طرح الموضوع بمناقصة محدودة على الشركات المتخصصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد الشمري     مستشار االدارة المالية
السيدة/ صالحة الشمري     اخصائية تغذية

السيد/ هشام رمضان     محاسب

الموضوع
2

3

م
لسنة 2016

 عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10108
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :10110
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 2016/7-2017 أعمال توريد وتركيب وصيانة أثاث باستاد 
جابر األحمد الدولي على / شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي

قدره (356,420/460 د.ك)  فقط ثالثمائة وستة وخمسون الف  واربعمائة وعشرون دينار  
واربعمائة وستون فلس  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني
المهندس/ أحمد المزيدي     مراقب التشغيل والدعم الفني

السيد/ مهدي عبدالحليم عطا الله     صائغ نظم آلية

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 2016/5-2017 تنفيذ أعمال البنية التحتية ومركز البيانات 
الخاص بالهيئة العامة للرياضة وإدارة الكوارث والربط بين مبنى الهيئة العامة للرياضة واستاد 

جابر على / شركة الشرق االوسط الجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية (ثاني اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/700,700د.ك) فقط سبعمائة الف وسبعمائة دينار الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني
المهندس/ أحمد المزيدي     مراقب التشغيل والدعم الفني

السيد/ مهدي عبدالحليم عطا الله     صائغ نظم آلية

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

الهيئة العامة للرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10109
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :4685
 تاريخ الكتاب :2017/02/21

 
 
 

طلب االمر التغييري االول بزيادة مبلغ شهري (-/1,420د.ك) ما يعادل نسبة (10.02%) على 
قيمة عقد المناقصة رقم 2017/2016/35 اعمال تقديم خدمات استشارية إلدارة مركز نظم 

المعلومات بالهيئى المبرم مع / شركة مكتب المستشار الوطني لإلستشارات اإلدارية والصناعية 
واإلقتصادية وذلك لزيادة عدد (1) مدير مشروع لمدة خمسة شهور

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني
المهندس/ أحمد المزيدي     مراقب التشغيل والدعم الفني

السيد/ مهدي عبدالحليم عطا الله     صائغ نظم آلية

 طلب اعادة بحث طرح المناقصة رقم هـ ع ر 2016/8-2017 استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة 
صالة االتحاد الكويتي للمالكمة ورفع األثقال وذلك بناء على افادة قسم اصدار العطاءات بان 

المادة (17) من الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 نصت على 
ان الفئة المسموح لها بالمشاركة في هذه المناقصة المذكورة اعاله بناءا على قيمتها التقديرية 

هي ( الفئة الرابعه )

*االوامر التغيرية %25
*محدودة على الفئة الثانية لألعمال االنشائية 

*التقبل التجزئة 
*ال تقبل عروض بديلة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني
المهندس/ أحمد المزيدي     مراقب التشغيل والدعم الفني

السيد/ مهدي عبدالحليم عطا الله     صائغ نظم آلية

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4685
 تاريخ الكتاب :2017/02/21

 
 
 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  على تعديل فئة الطرح لتصبح على الفئة الرابعة وتعلن 
بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم"

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :008831
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :8174
 تاريخ الكتاب :2017/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :7234
 تاريخ الكتاب :2017/04/16

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/2016/11 صيانة مشروع تحريج الشدادية وخلف 
المطار على / مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف المباني والطرق (أول أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/750,024 د.ك)  فقط سبعمائة وخمسون الف  واربعة وعشرون دينار  الغير 

شريطة استدعاء الشركة الستيفاء المذكور بكتابهم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ خالدة العوضي     مدير ادارة التحريج والمراعي
المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد واالشراف

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/6 ( ع ) اعمال صيانة المرافق والخدمات 
بمرافق الهيئة قطاع ( B) على / مؤسسة حمزة اكبر للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث اقل 

االسعار) بنسبة خصم قدرها (15.60%) و بمبلغ اجمالي قدره (-/1,266,000د.ك) فقط  مليون
 ومائتين وستة وستون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ خالدة العوضي     مدير ادارة التحريج والمراعي
المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد واالشراف

تمديد موعد إقفال المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/29 توريد وتركيب شبك حماية لمحمية
الصليبخات البحرية مع قواعد خرسانية ( احد المشاريع المتعلقة باعادة تاهيل البيئة الكويتية ) 

حتى 2017/6/6

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة ودراسة العروض التي تليه وموافاة 
الجهاز بالتوصية

عدم موافقة:
عضو مجلس ادارة الجهاز/  مشاري البليهيس

وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  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 :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7672
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :8345
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

تمديد موعد إقفال المناقصة رقم هـ ز / م م /2017/2016/6 تشغيل وصيانة شبكة ري النخيل 
بمحطة التجارب الزراعية بالرابية ومركز ابحاث النخيل بامغرة حتى 2017/6/6

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 33 / 2012/2011 اعمال الخدمات والنظافة
العامة بمقر الهيئة وبعض مرافقها المبرم مع / شركة المجموعة االمنية الفنية للخدمات لمدة 
شهر اعتبارا من 2017/5/4 حتى 2017/6/3 بمبلغ إجمالي قدره (59,413/800د.ك)  فقط 

تسعة وخمسون الف  واربعمائة وثالثةعشر دينار  وثمانمائة فلس  الغير و ذلك لحين االنتهاء من
اجراءات االعداد والتجهيز وإستالم الشركة الجديده لألعمال .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
السيدة/ خالدة العوضي     مدير ادارة التحريج والمراعي

المهندسة/ آمنة الفودري     مراقب االعداد واالشراف

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722010122
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :272762407530
 تاريخ الكتاب :2017/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :272762411341
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة  على ترسية المناقصة رقم 1192915 خدمات
النظافة لنادي الهيئة االدارية والمالية والمخيم الربيعي على / شركة مجموعة األسيان المشتركة 
للتجارة العامة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/216,000د.ك) فقط مائتين وستة عشر الف 

دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب ترسية المناقصة رقم 1812716 توريد اصباغ لمراقبة الطرق على/ شركة اصباغ جي تي 
سي المحدودة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (99.662/500.ك) فقط تسعة وتسعون 

الف  وستمائة واثنى وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722012434 المؤرخ في 2017/5/17 والمتضمن 
تصحيح المبلغ

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

طلب ترسية المناقصة رقم 1952815 تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف والتهوية والتبريد
بقاعدة علي السالم الجوية على/شركة ترست األهلية التخصصية للمقاوالت العامة للمباني (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/321,948 د.ك)  ثالثمائة واحدى وعشرون الف  وتسعمائة 
وثمانية واربعون دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الموضوع
1

2

3

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/16) المنعقد في 
2017/3/1 المتضمن: عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

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

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page21 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

االستدعاءات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272762411341
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140230
 تاريخ الكتاب :2017/04/10

 
 
 

 رقم الكتاب :272762411810
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

(أعيد بحث) افادة الوزارة بان تم تطبيق كافة الجزاءات والغرامات بشان التعاقد المباشر رقم 
241447130 توريد اجهزة طبية عن طريق دليل الشراء الجماعي لسنة 2014/2013 لزوم 

وحدات الجيش المبرم مع/ شركة مجموعه الجزيرة العالمية لاللكترونيات وذلك لالسباب المذكورة
بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

طلب إلغاء المناقصة رقم 1772916 تشغيل و صيانة و اصالح المعدات و االجهزة و التركيبات 
الميكانيكية بمعسكر لواء مبارك المدرع/15 وذلك إلنتفاء الحاجة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود بالتكليف

الموضوع

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة وشركة 
مجموعه الجزيرة العالمية لاللكترونيات ووزارة المالية الجتماع قادم

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/39
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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       

Page22 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2724111081
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2411926160 لتوريد إطارات لمدة سنتين على/شركة الحديبية لبيع 
قطع غيار السيارات (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/15,000 د.ك) خمسةعشر الف  

دينار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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       

Page23 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :13020
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :12789
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :13038
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م / 2013/2012/85 انشاء وانجاز وصيانة عدد (5) خزانات 
ارضية من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة خزان سعة (55) مليون جالون امبراطوري مع 
االعمال الملحقة بمنطقة المطالع العالي (المرحلة الثانية ) على/ شركة خالد على الخرافي 

واخوانه للمقاالت االنشائية (ثانى اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (44.712.589/034د.ك)  
فقط اربعة واربعون مليون  وسبعمائة واثنىعشر الف  وخمسمائة وتسعة وثمانون دينار  واربعة 

وثالثون فلس  الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (%1.395)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/29 صيانة معدات انارة الشوارع في محافظة 
الفروانية بدولة الكويت للعام 2017/2016 على/ شركة العامر الكهربائية المحدودة (اقل 

االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/1.389.585د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وتسعة وثمانون الف  
وخمسمائة وخمسة وثمانون دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تعديل مبلغ ترسية المناقصة رقم و ك م / 2016/2015/42 صيانة واصالح الكيبالت 
الزيتية ذات الضغط العالي حتى 300 ك.ف وكيبالت القيادة واالعمال المدنية المتعلقة بهما 
 Chaina المرساه على / مؤسسة وارة الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت وكيال عن شركة

 National Cable Engineering Corporation abbreviated CCC hereinafter
s Republic of China'people (أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (- 13.5%) بحدود مبلغ 

قدره (-/3.460.000د.ك) بدال من (-/4.000.000د.ك) بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

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

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

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       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :13038
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :13296
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

 رقم الكتاب :11709
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 
 

المناقصات العامة**

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2016/7236 توريد كيبالت قيادية 1ك ف 16 قلب على/ شركة 
الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (-/1.600.000د.ك)  

فقط  مليون  وستمائة الف  دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

(أعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق واإلذن بترسية المناقصة رقم و ك م 
/2016/2015/33 اعمال قراءة عدادات استهالك الكهرباء والماء لمحافظات ( االحمدي - 
الفروانية - الجهراء )على / شركة ميجاتك للمقاوالت الكهربائية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/2,798,999د.ك) فقط مليونين وسبعمائة وثمانية وتسعون الف وتسعمائة 

وتسعة وتسعون دينار وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

*كما إطلع الجهاز على كتاب شركة ميجاتك للمقاوالت الكهربائية رقم (130) المؤرخ في  3/15/
 2017  ، وكتاب الوزارة رقم (12676) المؤرخ في 2017/5/8 المتضمن طلبهم مقابلة 

اعضاء الجهاز.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة الواردة بكتابهم رقم 
3213بتاريخ 2017/4/30

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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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11709
 تاريخ الكتاب :2017/04/25

 
 
 

 رقم الكتاب :13048
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :13207
 تاريخ الكتاب :2017/05/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/26 توريد و تزويد و تركيب احبار طابعات و 
مستهلكات و مستلزمات اجهزة الكمبيوتر للوزارة لمده ثالث سنوات على / شركة المصنع 

الكويتي البريطاني لتصنيع عبوات احبار الطابعات ( عرض وحيد) بنسبة (11.25%) مايعادل 
مبلغ اجمالي قدره (-/445,000د.ك)   فقط اربعمائة وخمسة واربعون الف  دينار  الغير بدال من 

(-/450,000د.ك) بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (%1.25)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الوزارة تعديل مستندات تأهيل الشركات المحلية والعالمية لإلشتراك بالمناقصات المستقبلية
التي ستطرحها الوزارة لمحطات التحويل الرئيسية في قطاع  شبكات النقل الكهربائية جهد 

(132,300,400) ك.ف كالتالي:
1- الغاء شرط وجود الوكيل المحلي للشركات االجنبية المصنعة للمحوالت القوى الكهربائية 

2- على الشركة تقديم شهادات موثقة من العمالء بناء على ماهو مذكور فيبند رابعا في البيانات 
الفنية 

3- تمديد فترة التأهيل لمده اسبوعين من تاريخ إغالق طلبات التأهيل وهو 2017/5/29

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12750
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :12738
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

 رقم الكتاب :12718
 تاريخ الكتاب :2017/05/08

 
 
 

طلب إلغاء الممارسة رقم 2014/1230توريد قطع غيار مروحة سحب الهواء الخارجي للغاليات
اليابانية Al-doha East power plant وذلك إلرتفاع األسعار بشكل مبالغ فية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م/347/2016/13 ش وحدات الكترونية لنظام المراقبة 
الموزع للوحدة رقم 2 الدارة محطة الصبية على/الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 

(عرض وحيد) بمبلغ إجمالى قدره (-/70.000د.ك)  فقط سبعون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب إلغاء الممارسة رقم 2015/2034 شراء سياج صلب مجلفن مع بوابة إلدارة صيانة 
الكيبالت األرضية والخطوط الهوائية -شبكات النقل الكهربائية المرساة على/ شركة غدير الكويت

العالمية للتجارة العامة و المقاوالت وذلك لرفض شركة غدير الكويت تمديد صالحية العرض

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :1955
 تاريخ الكتاب :2017/03/27

 
 
 

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

 
 
 

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 :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

طلب ترسية المناقصة رقم ص/ م خ ع/2016/2015/33 توريد و تركيب مولدات طوارئ مع 
ملحقاته لتغذية محطة التبريد مستشفى الجهراء على / شركة األرجان الوطنية للتجارة العامة 

والمقاوالت ( أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/344,500 د.ك) فقط ثالثمائة واربعة واربعون 
الف  وخمسمائة دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

(أعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2017/2016/307 توريد وتجهيز قسم العناية 
المركزية لألطفال باألجهزة وملحقاتها في مستشفي جابر األحمد لحاجة المشروع من الشركات 
المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/1,123,260 د.ك)  فقط  مليون  ومائة وثالثة 

وعشرون الف  ومائتين وستون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الموافقة على ترسية البنود على الشركات التالية:

- شركة هلث كير داينامكس للتجار 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/32
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم (956-2017/2016) توريد وتجهيز قسم الطب الطبيعي في مستشفى
جابر األحمد لمشروع مستشفى جابر من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-

/292,990 د.ك)  فقط مائتين واثنى وتسعون الف  وتسعمائة وتسعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ ط/2017/2016/771 تجهيز وتوريد قسم التعقيم باالجهزة 
وملحقاتها لمشروع مستشفى جابر على النحو التالي:

1- من / شركة تراي الفا (خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-/103,500د.ك)  
2- من / شركة التقدم التكنولوجي (ثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,620,397د.ك)

*الغاء البنود (1.8.7) لعدم الحاجة وتوفر البديل 
*البند (36.37) طبقا للمواصفات العالمية تم رفع هذه االجهزة

*تم تخفيض كمية البند (31) من 6 الى 3 فقط

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

الموضوع
3

4

5

م
- شركة نور للتتكنولوجيا الطبية 

- شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت 
- شركة الدائرة المركزية 

- شركة وربة للتجهيزات الطبية 
- شركة نور للتكنولوجيا الطبية

ثانيا: تأجيل البت بالقرار للبنود المرساة على الشركات التالية لحين تجديد الكفالة البنكية:
- شركة التكو ميد المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت 

- شركة الفا المتحدة الستيراد االدوية والمستلزمات الطبية
-  شركة طارق العوضي وشركاه

عدم موافقة عضو الجهاز/ دكتور جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفالة البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2017/39

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط 2017/2016/309 تجهيز وتوريد اجهزة وملحقاتها لتجهيز 
قسم الحوادث - مستشفى جابر االحمد من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره 

(-/368,037د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية وستون الف وسبعة وثالثون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط 2015/2016/1001 توريد وتجهيز اقسام العيادات الخارجية 
باالجهزة وملحقاتها لمشروع مستشفى جابراالحمد على / شركة الدائرة المركزية (خامس اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-/1,617,338د.ك) فقط  مليون وستمائة وسبعة عشر الف  

وثالثمائة وثمانية وثالثون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

الموضوع
5

6

7

م
قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:

أوال: الموافقة على ترسية البنود على شركة التقدم التكنولوجي
ثانيا: تأجيل البت بالقرار للبنود المرساة على شركة تراي ألفا لحين تجديد الكفالة البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الموافقة على ترسية البنود على الشركات التالي:

- شركة الصرح الدولية للتجارة العامة
 - شركة الدائرة المركزية

 - شركة طارق العوضي وشركاة
 - شركة بدر سلطان واخوانة 

ثانيا: تأجيل البت بالقرار على البنود المرساة على الشركات التالية لحين تجديد الكفالة البنكية:
- شركة ميد فيجن للخدمات الطبية
 - شركة وربة للتجهيزات الطبية

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :127
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ط /2017/2016/26 توريد و تجهيز قسم العالج الطبيعي باالجهزة
وملحقاتها في مستشفى جابر االحمد على الشركات المذكوره بكتاب الوزارة بملغ اجمالي قدره (-

/430,295د.ك) فقط اربعمائة وثالثون الف ومائتين وخمسة وتسعون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

نتيجة تأهيل الشركات المتخصصة بتصنيع وتوريد المبيدات الحشرية والقوارض - صحة عامة - 
للعام 2017/2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

الموضوع

الموضوع

8

9

10

م

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7564
 تاريخ الكتاب :2017/04/16

 
 
 

 رقم الكتاب :8576
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :39
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز الخاص في بند الشراء رقم (49) المتضمن شراء ادوية دهان 
لعالج االمراض الجلدية والتناسلية لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة 

المعجل لالدوية (وكيل محلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/185,283دوالر امريكي) مايعادل (-
/55,770د.ك) والبند رقم (50) المتضمن شراء ادوية حبوب لعالج مرضى المسالك البولية 

لكتافة المستشفيات من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/192,000 
دوالر امريكي) مايعادل (-/57,792د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (172) مستهلكات تستخدم في جراحة مناظير العظام 
لمستشفى الرازي من عدة شركات لتصبح من / شركة الساير الطبية بدال من / شركة صفوان 

للتجارة والمقاوالت وذلك ألنتقال الوكالة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب شراء البند رقم (173) اطقم شاش قياس 10*10 سم ألقسام التعقيم في كافة المستشفيات 
من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (ثامن أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/332,000 

د.ك)  فقط ثالثمائة واثنى وثالثون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

الموضوع
11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. جنان بوشهري

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7919
 تاريخ الكتاب :2017/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :8041
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :669
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بالتالي :
 10X5 ال يسبب حساسية قياس LATEX أوال. إلغاء شراء البند رقم (73-2) الصق شفاف

YDS لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة الغانم هلثكير بمبلغ (-
/21,000 د.ك)  فقط احدى وعشرون الف  دينار  الغير وذلك العتذار الشركة عن التوريد

ثانيا. تعديل شراء البند رقم (73) ليصبح كامل الكمية من/ الشركة الكويتية للعلوم الحيايتية بمبلغ
اجمالي قدره (-/39,600 د.ك)  فقط تسعة وثالثون الف  وستمائة دينار  الغير

 

طلب االحاطة والعلم بأنه تم إلغاء شراء البند رقم (18-2) ادوية (مواد كيميائية) للتحضيرات 
الصيدالنية لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ مؤسسة الماسات الخمس 

للتجارة العامة (اقل االسعار) بمبلغ (-/6,330 د.ك)  فقط ستة آالف  وثالثمائة وثالثون دينار  
SIMAT الغير وذلك لعدم دعوة الشركة الي طلبات اسعار جديدة لموكلتهم شركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب شراء البند رقم (61) ادوية (حبوب مطهرة) الجهزة ومعدات اقسام التعقيم لكافة االقسام في
المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

- البند (61-1) من/ شركة فورث دايمنشن الطبية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/15,998 
د.ك) فقط خمسة عشر الف وتسعمائة وثمانية وتسعون دينار الغير بعد تخفيض الكميات

- البند (61-2) من/ شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (خامس اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/72,000 د.ك) اثنان وسبعون الف دينار الغير بعد تخفيض الكميات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

الموضوع
14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :666/11
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :660
 تاريخ الكتاب :2017/02/28

 
 
 

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

 
 
 

طلب شراء البند رقم (160) ادوية (حقن) لعالج امراض الدم لكافة المستشفيات على النحو 
التالي :

- البند (160-1) من/ شركة ثري سي الطبية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/4,600,000 يورو) ما يعادل (-/1,518,000 د.ك) فقط مليون وخمسمائة وثمانية عشر الف 

دينار الغير
- البند (160-2) من/ شركة وربة للتجهيزات الطبية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/3,020,000 د.ك) فقط ثالثة ماليين وعشرون الف دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب شراء البند رقم (153) ادوية (حبوب) مضاد للفيروسات لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من/ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,506,320 $) ما يعادل (-/761,921 د.ك)  فقط سبعمائة واحدى وستون الف  وتسعمائة 

واحدى وعشرون دينار  الغير

- يوجد اختالف في مبلغ الترسية عن قيمة عطاء الشركة بنسبة (%0.05)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/786-2017 توريد جهاز وملحقاته لمجلس اقسام الباطنية 
على/ شركة بوبيان الوطنية الطبية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/79,460 د.ك)  فقط 

تسعة وسبعون الف  واربعمائة وستون دينار  الغير

 

الموضوع
17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/31
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :23
 تاريخ الكتاب :2017/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :602
 تاريخ الكتاب :2016/12/06

 
 
 

 رقم الكتاب :7877
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/36-2017 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام التخدير 
والعناية المركزة على/ شركة طارق العوضي وشركاه (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/126,642 د.ك)  فقط مائة وستة وعشرون الف  وستمائة واثنى واربعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/570-2017 توريد اجهزة وملحقاتها لمستشفى جابر االحمد 
لمشروع مستشفى جابر على/ شركة وربة للتجهيزات الطبية (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/79,000 د.ك)  فقط تسعة وسبعون الف  دينار  الغير بعد زيادة الكميات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح دشتي     ممثل/ وزارة الصحة
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

(إعادة بحث) طلب ترسية الممارسة رقم (2016/2015/7) توريد أجهزة وملحقاتها لحاجة 
مجلس اقسام الباطنية على / شركة التقدم التكنولوجي (خامس أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/99,000 د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  دينار  الغير

*مرفق كتاب رقم 2017/602 بتاريخ 2017/2/23 المتضمن القيمة التقديرية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بأنه تم إلغاء شراء البند رقم (46-1) ادوية (حبوب) لعالج اعراض الحمل 
لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة الرواني للتجارة العامة والمقاوالت 
(رابع اقل االسعار) بمبلغ (-/46,875 يورو) ما يعادل (-/15,188 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  

الموضوع
20

21

22

23

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7877
 تاريخ الكتاب :2017/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :7600
 تاريخ الكتاب :2017/04/17

 
 
 

 رقم الكتاب :8572
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8570
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 

ومائة وثمانية وثمانون دينار  الغير حيث تم تغيير المنشأ للمادة من قبل الشركة ليصبح باكستان 
بدال من فرنسا

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة في شراء البند رقم (110-3) مستهلكات خاصة 
 - PHYSIO CONTROL بوحدة قسطرة القلب لمستشفى الصدري - قسم قسطرة القلب هو
INSAUSTI فقط وليس كما تم ذكره في كتاب الوزارة السابق BOSTON SCIENTIFIC

 MATERIAL CLINICO - PHYSIO CONTROL - BOSTON
SCIENTIFIC

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بان المبلغ األجمالي للبند رقم (59)شراء أدوية (حقن) لعالج امراض القلب
لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة أصبح 
(-/USD 304,000) ما يعادل (-/90,592 د.ك) بدال من (-/USD 343,520) وذلك لتقديم 

الشركة تخفيض بالسعر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب تعديل مبلغ البند رقم (150) شراء أدوية (مرهم) لعالج األمراض الجلدية والتناسلية لكافة 
األقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة المعجل لألدوية ليصبح (-

/EUR 2,125,000) ما يعادل (-/643,875 د.ك) بدال من (-/USD 2,125,000) وذلك 

الموضوع
23

24

25

26

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8570
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8574
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :8557
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :683
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

لوجود خطأ في التسعير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب إلغاء ممارسة البند رقم (140) شراء أدوية (حقن) مشتقات الدم لكافة المستشفيات من عدة
شركات وذلك إلعادة طرحه وعرضه على اللجنة الدائمة لألدوية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (169) شراء مواد استهالكية خاصة 
بأشعة األسنان الرقمية (DIGITAL) لجميع عيادات ومراكز األسنان من / شركة التقدم 

 DURR DENTAL GERMANY-USA/HENRY / التكنولوجى لتصبح من
FLOW DENTAL بدال من SCHEIN-USA

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

طلب شراء أدوية كبسوالت لعالج مرضى هشاشة العظام لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/175,000 د.ك) فقط 

مائة وخمسة وسبعون الف دينار الغير بعد تخفيض الكميات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

الموضوع
26

27

28

29

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :683
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
الموضوع

29
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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البيوت اإلستشارية 

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

 رقم الكتاب :28
 تاريخ الكتاب :2017/05/04

 
 
 

 رقم الكتاب :29
 تاريخ الكتاب :2017/05/04

 
 
 

 رقم الكتاب :27
 تاريخ الكتاب :2017/05/04

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم أ ع/2017/30 دراسة استشارية وهندسية لوحدة تجفيف 
البروبان PHD لمشروع األوليفينات الثالث والعطريات الثاني على الشركات المذكورة بكتاب 

الشركة على أن تطرح الممارسة بنظام العرض الفني والمالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ناديةالحجي     مدير التخطيط الشامل
السيد/ عدلي أبو عمارة     مدير الدائرة التجارية
السيد/ محمد علي مبارك     رئيس فريق التحكم

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم أ ع/2017/31 دراسة استشاريه وهندسية لوحدة البارزيلين 
والبنزين Aromatics لمشروع األوليفيات الثالث والعطريات الثاني على الشركات المذكورة 

بكتاب الشركة على أن تطرح الممارسة بنظام  العرض الفني والمالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ناديةالحجي     مدير التخطيط الشامل
السيد/ محمد علي مبارك     رئيس فريق التحكم

السيد/ عدلي أبو عمارة     مدير الدائرة التجارية

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم أ ع/2017/29 دراسة استشاريه وهندسية لوحدة البولي 
بروبيلين Polyproylene لمشروع األوليفيات الثالث والعطريات الثاني على الشركات 

المذكورة بكتاب الشركة على أن تطرح الممارسة بنظام  العرض الفني والمالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ناديةالحجي     مدير التخطيط الشامل
السيد/ عدلي أبو عمارة     مدير الدائرة التجارية
السيد/ محمد علي مبارك     رئيس فريق التحكم

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء 
بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) من 

قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء 
بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) من 

قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

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       

Page39 اجتماع رقم :

البيوت اإلستشارية 

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

 رقم الكتاب :27
 تاريخ الكتاب :2017/05/04

 
 
 

 رقم الكتاب :26
 تاريخ الكتاب :2017/05/04

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم أ ع/2017/26 دراسة استشاريه و هندسية لوحدة التكسير 
الرئيسية بالحفاز المانع RFCC لمشروع األوليفيات الثالث والعطريات الثاني على الشركات 

المذكورة بكتاب الشركة على أن تطرح الممارسة بنظام  العرض الفني و المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ناديةالحجي     مدير التخطيط الشامل
السيد/ عدلي أبو عمارة     مدير الدائرة التجارية
السيد/ محمد علي مبارك     رئيس فريق التحكم

الموضوع
3

4

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء 

بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) من 
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء 
بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) من 

قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 24-05-2017 الساعة -/9 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


