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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/63
16-ذو الحجة-1439 هـ 

   االربعاء
2018-08-29 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-08-29

)(   االربعاء2018/63 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عادل إبراهيم خريبط
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى
د.مرسال سعد الماجدي

عبدالمحسن مزيد الصانع
السيد/ فهد علي المراد

هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي

هيفاء عبدالعزيز المضف

د. رنا عبدالله الفارس

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 وزارة المالية

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6
7

1

1
2
3

4

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  03-09-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 

نظرا لخروج رئيس مجلس إدارة الجهاز ونائبه بإجازة ووفقا ألحكام المادة (6) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 
لسنة 2016 قرر المجلس تكليف السيد / عادل خربيط بأعمال رئيس المجلس بالوكالة وذلك لجلسة اجتماع رقم   

(2018/63) المنعقد بتاريخ 2018/08/29
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية
 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

السيده/ شفيقه محمد العوضي     مراقب 
التشغيل و الصيانه

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس

الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة 
المستودعات الطبية

السيدة/ تهاني القندي     مدير إدارة 
المناقصات

السيد/ طارق األحمد     رئيس قسم 
المناقصات والعقود

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم
هندسة الطرق

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

السيدة/ نورة الشطي     باحث قانوني

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ناصر الحمد     مدير الشئون اإلدارية

السيدة/ روان الفوزان     مساعد أمين السر

1
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5

6
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2018/63

  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       
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الدفاع

وزارة األعالم

معهد الكويت لألبحاث العلمية

الرقم :- و ك م /2016/7258

الرقم :- 1842817

الرقم :- وأ /2018/2017/275

الرقم :- 2018/2017-5

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد مواد متنوعة ألعمال كهربائية ضغط منخفض

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال غسيل وكي المالبس بمعسكر لواء التحرير السادس

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار عدد 73 سيارة متنوعة للوزارة بدون سائق لوزارة االعالم

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إنشاء وإنجاز وصيانة محطة األبحاث الزراعية بمنطقة كبد

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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       
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4203
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
طلب الوزارة تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ط / 200 ( ع ) انشاء 
وانجاز وصيانة طرق وجسور وصرف امطار وصحية وخدمات اخرى لشارع القاهرة لمدة (90) 

يوم التالية :
SOCIETA ITALLANA PER CONDETTE ITALY -1

وكيله المحلي شركة الخليج المتحدة لإلنشاء
ARAB CONTRACTORS OSMAN AHMED OSMAN CO EGYPT -2

وكيله المحلي  شركة المقاولون العرب الكويتية
AFCONS INFRASTRU CTURE LIMITED INDIA-3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال:  عدم اختصاص مجلس إدارة الجهاز حيث ان الشركة الفائزة بالمناقصة تقدمت بكفالة 

اإلنجاز بتاريخ 2018/4/26
ثانيا: تخطر الجهة االستعجال بالمضي باجراءات التعاقد

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       
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وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :19149
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/8 اعمال التشغيل واالصالح 
والصيانة لخدمات مبنى مجمع الوزارات المبرم مع / شركة بدر المال وإخوانه لمدة سنة اعتبارا 
من 2018/9/1 حتى 2019/8/31 بمبلغ إجمالي قدره (1,105,947/048د.ك) فقط  مليون  

ومائة وخمسة الف  وتسعمائة وسبعة واربعون دينار  وثمانية واربعون فلس  الغير وذلك 
لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 17045المؤرخ في 2018/7/11 المتضمن طلب 
تجديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ شفيقه محمد العوضي     مراقب التشغيل و الصيانه

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على أن يكون التمديد األخير
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان
عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

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       
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وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018016643
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم و 
ع/2017/2016/6 اعداد وتجهيز وتوريد بوفيهات غذائية لوزارة العدل المبرم مع / شركة 

الوزان للتجارة العامة والخدمات الغذائية لمده ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 2018/7/17 حتى 
2019/1/16 بمبلغ اجمالي قدره (-/45,000د.ك) فقط خمسة واربعون الف  دينار  الغير لحاجة

الوزارة إلستمرار تقديم الخدمة للدورات المقامة ولحين االنتهاء من طرح المناقصة الجديده

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/50) المنعقد في 
2018/7/4 والمتضمن: عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

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       
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األمانة العامة لألوقاف

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5963
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/3 استئجار مراسلين مع السيارات لتوزيع 
بريد االمانة على/ مركز الرواد للخدمات البيئية (ثاني اقل االسعار) المطابق للشروط 

والمواصفات لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/249,480 د.ك) فقط مائتين وتسعة 
وأربعون ألف وأربعمائة وثمانون دينار ال غير

- اطلع الجهاز على كتاب األمانة رقم 8108 المؤرخ في 2018/8/7

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ناصر الحمد     مدير الشئون اإلدارية

الموضوع
1
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       
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وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14/28237
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (742,649/330 د.ك 
فقط سبعمائة واثنى واربعون الف  وستمائة وتسعة واربعون دينار  وثالثمائة وثالثون فلس  
الغير على قيمة عقد المناقصة رقم 2015/2014/5 مشروع انشاء سور امني ومبنى الدارة 
حماية السفارات في منطقة غرب مشرف المبرم مع/ شركة النهضة الدولية للتجارة العامة 

والمقاوالت وذلك لزيادة االعمال
مع تمديد العقد حتى نهاية نوفمبر 2019

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نورة الشطي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/48) المنعقد في 
2018/6/27 المتضمن: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق الجهة مع وزارة المالية

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       
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مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4269
 تاريخ الكتاب :2018/08/05

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م م ك / 6 / 2012 توريد وتركيب قطع غيار وإصالح 
وتشغيل وصيانة العوامات والركائز البحرية لميناء الشويخ التابع للمؤسسة المبرم مع السادة / 
شركة نصيب للمالحة لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/29 بمبلغ اجمالي قدره (291,549/8 د.ك)

 فقط مائتين واحدى وتسعون الف  وخمسمائة وتسعة واربعون دينار  وثمانمائة فلس  الغير 
وذلك حرصا على عدم توقف الخدمة الضرورية لحسن سير العمل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع
1
م

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

ممثل وزارة المالية/ عبدالمحسن الصانع

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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2016/2015/25 
مشروع انشاء االرشيف االلكتروني لملفات العاملين المدنيين بالوزارة لزوم االدارة العامة للشؤن

االدارة - لالدارة العامة لنظم المعلومات

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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 8665 بتاريخ 2018/8/7 المتضمن عدم مطابقة الشركات
المتقدمة وسيتم موافاه الجهاز بالتوصية بعد الدراسة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7961
 تاريخ الكتاب :2018/07/18

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 143-2017/2016 توريد احتياجات تجهيز مسرح (كراسي - 
طاوالت - منصات) لالدارة العامة لقوات االمن الخاص - لإلدارة العامة لإلمداد والتموين (ادارة 

المخازن) على النحو التالي:

*البند األول على / شركة ميداس العالمية (ثاني أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات 
بمبلغ اجمالي قدره (-/7,400 د.ك)

 *البند الثاني على / شركة ميداس العالمية (ثالث اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات 
بمبلغ اجمالي قدره (-/45,800 د.ك) فقط خمسة واربعون الف  وثمانمائة دينار  الغير 

والغاء البندين الثالث والرابع لعدم مطابقة اي من الشركات المتقدمة للممارسة 

علما بان الممارسة 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

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :711
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :215
 تاريخ الكتاب :2018/07/23

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار مجلس إدارة الجهاز و االذن بطرح المناقصة العامة رقم م ط / 1 / 
2018 /2019 تشغيل والصيانة الشاملة لمبنى ومخازن إدارة المستودعات الطبية بقطاع األدوية

والتجهيزات الطبية - للوزارة بعد توافر االعتماد المالي

* بيانات المناقصه 
- التقبل عروض بديلة

- التقبل التجزئة 
- نسبة األوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
 -شرط خبرة 5 سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

 CHLORHEXDINE شراء مادة (001LQ8) طلب طرح الممارسة العامة رقم
P.B.GLUCONAT. 4% تستخدم أدوية لتعقيم الجلد بالعمليات وغرف الضماد إلدارة 

المستودعات الطبية وذلك وفقا لنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 
2016 والئحته التنفيذية رقم (11) والصادر بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال : إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/44) المنعقد في 2018/6/4 المتضمن  

عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: 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



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :21009
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :20528
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2017/2-2018 الخاصة بنظام الخدمة االدارية و توفير 
مراسلين لوزارة التجارة و الصناعة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم القحطاني     مهندس

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 2017/17-2018 مع/ الشركة الوطنية لمشاريع 
تكنولوجيا المعلومات للقيام بتنفيذ مشروع تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لمدة سنة بمبلغ 
إجمالي قدره (-/3.250.000 د.ك) فقط ثالثة ماليين ومائتين وخمسون ألف دينار ال غير وفقا 
للمادة رقم (18) من القانون رقم (49) في شأن المناقصات العامة وذلك لألسباب الموضحة 

بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 10730 المؤرخ في 2018/4/18

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/09/09 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :15680
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :15980
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 3-2019/2018 الخاصة بتقديم خدمات االمن والحراسة لمدة 
ثالث سنوات وذلك وفقا للمادة (17) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 

*ال تقبل عروض بديلة
*غير قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ روان الفوزان     مساعد أمين السر

 backup طلب طرح الممارسة العامة رقم 2019/2018/12 تجديد تراخيص النسخ االحتياطية
true up وذلك وفقا للمادة (17) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016.

*ال تقبل عروض بديلة
*غير قابلة للتجزئة

 

الموضوع
1

2

م

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 

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



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/09/09 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8771
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم دأ/هـ/161 مشروع تطوير التصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة 
حديقة الشهيد المرحلة الثالثة بين الشركات التي تم تأهيلها من قبل الديوان األميري

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم (8891) المؤرخ في 2018/8/16 المتضمن المعايير 
واألسس التي تم تقييم الشركات 

بيانات المناقصة :
ال تقبل التجزئة

ال تقبل عروض بديلة

شروط المناقصة:
على أن يتم التوريد من المصنعين المذكورين بوثائق المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ تهاني القندي     مدير إدارة المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/09/09 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8496
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة المناقصة رقم دأ/هـ/346 أعمال التشغيل والصيانة لمشروع حلبة السيارات
بين الشركات التي تم تأهيلها من قبل الديوان األميري

- اطلع الجهاز على كتب أرقام
 (8890) المؤرخ في 2018/8/16 المتضمن المعايير واألسس التي تم تقييم الشركات 
(8677) المؤرخ في 2018/8/9 المتضمن استبعاد شركة سيد حسين بهبهاني وأوالده

بيانات المناقصة :
ال تقبل التجزئة

ال تقبل عروض بديلة

شروط المناقصة:
مدة ضمان السالمة والصيانة لألجهزة والمعدات 5 سنوات

مدة ضمان سالمة أعمال الطبقات العازلة للرطوبة والماء تكون 10 سنوات
مدة ضمان وسالمة المباني والمنشآت تكون 10 سنوات

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272762414993
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :272762420208
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 1322817 خدمات النظافة بلواء التحرير اآللي السادس
على/ شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) المستوفي للشروط 

والمواصفات الفنية بمبلغ إجمالي قدره (-/533,808 د.ك) فقط خمسمائة وثالثة وثالثون ألف 
وثمانمائة وثمانية دينار كويتي ال غير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم المناقصة رقم 1072814 تحديث وترميم وصيانة لمباني 
كراجات كتيبة (7,8) بلواء الشهيد المدرع/35 بالمنطقة الشمالية المرساة على/ شركة القلعة 

الكويتية (ثاني أقل األسعار) وذلك ليتم طرحها عن طريق لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية 
لكونها من األعمال المستثناة من قانون المناقصات العامة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722012822 المؤرخ في 2018/5/10 المتضمن 
إفادة الوزارة بأن المناقصة تحت الدراسة

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2052714 تشغيل 
وصيانة واصالح وتطوير نظام المراقبة والتحكم في ( مبنى معالي الوزير - مبنى ميدان حولي - 

القاعدة البحرية ) ولم يتم موافاه الجهاز بما تم بشان المناقصة

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14528
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

طلب الوزارة  استبعاد شركة جاسم الشهري من اجراء قرعة ترسية المناقصة رقم أ.ف 
2017/2016/20 توفير مراسلين لخدمة القطاعات التابعة للوزارة وذلك الخالل الشركة بالعقود 

الموضحة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1059
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
اوال:  اجراء قرعة للمناقصة رقم أ.ف 2017/2016/20 توفير مراسلين لخدمة القطاعات 

التابعة بين الشركات االتية:
1- الرواد للخدمات البيئية فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ 

إجمالي (-/662,400 د.ك ) (االول مكرر)
2- شركة جاسم الشهري للتجارة العامة والمقاوالت  بمبلغ إجمالي (-/662,400 د.ك ) (االول 

مكرر)
3- شركة الفيصل لحراسة المنشآت  بمبلغ إجمالي (-/662,400 د.ك ) (االول مكرر)

وذلك تطبيقا لنص الماده رقم (61) من قانون المناقصات العامة رقم 2016/49

ثانيا: استبعاد شركة المنارة ترانتو للتجارة العامة والمقاوالت (االول مكرر) لعدم وجود خبرة 
سابقة للشركة مع القطاع الحكومي في نفس المجال او مجاالت متشابهة .

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 8673 المؤرخ في 2018/5/14 المتضمن االطالع على 
كتاب وزارة المالية والمتضمن تزويدهم بكتاب رسمي يتضمن رأي الجهاز نحو توصيات الوزارة

-  اطلع الجهاز على كتب شركة جاسم الشهري أرقام : (2018/668) (2018/670) 
(2018/669)(2018/671) المتضمنين استعدادها لتنفيذ األعمال

- كما اطلع الجهاز على كتاب شركة زاتكو الزعفران(سادس أقل األسعار) رقم (15) المؤرخ في 
2018/1/29 والمتضمن مالحظات على مبالغ العطاءات للشركات األربع األقل سعرا

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9786
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :10190
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف 2016/2015/9 أعمال الترميم 
والصيانة وأعمال انشائية وأية أعمال أخرى بمواقع مختلفة للمساجد التراثية المبرم مع/ شركة 
المشاعل للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/9/1 حتى 2019/2/28 

بمبلغ اجمالي قدره (-/350,000 د.ك) ثالثمائة وخمسون ألف دينار وذلك لألسباب المذكورة 
بالنموذج المرفق

 

(اعيد البحث) طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم 2014/2013/23 توفير اخصائيين نظم 
آلية الدارة نظم المعلومات اآللية بالوزارة المبرم مع/ شركة الحلول التكنولوجيا المتعددة لمدة 

ستة أشهر إعتبارا من 2018/9/1 حتى 2019/2/28 بمبلغ إجمالي قدره (-/47,400 د.ك) فقط 
سبعة واربعون الف  وأربعمائة دينار ال غير وذلك لحاجة الوزارة وذلك لحين اإلنتهاء من 

إجراءات المناقصة 2018/2017/39

 

الموضوع
3

4

م

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

 عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان
 عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على أن يكون التمديد األخير
عدم موافقة كل من :

عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان
عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. محمد العيسى

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11405
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

 رقم الكتاب :7741
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره(-/38,526)  فقط ثمانية
وثالثون الف  وخمسمائة وستة وعشرون دينار  الغير ما يعادل نسبة (20%) على قيمة العقد 

رقم (124) من المناقصة رقم أ.ف/2015/2014/17 توفير خدمة سحب جورات من عدة مساجد 
تابعة للوزارة المبرم مع/ المؤسسة الملكية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن و مقاوالت نقل 

النفايات واألنقاض و ذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/35 م توفير خدمة سحب جورات من عدة مساجد 
تابعة لوزارة  األوقاف و الشئون اإلسالمية

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان
عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ فهد المراد
ممثل وزارة المالية/ عبدالمحسن الصانع

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/09/09 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

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

 
 
 

 إفادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2016/2015/2 
توريد اليات واجهزة ووسائل نقل برية لالدارة 

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

- ق.ت: (-/24,020,000 د.ك)
- تاريخ الطرح: 2016/3/13
- تاريخ اإلقفال: 2016/6/12

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق األحمد     رئيس قسم المناقصات والعقود

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  بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة لعدم مطابقة كل الشركات المتقدمة للشروط 
والمواصفات الفنية

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة مع احالة شكوى 
الشركة للجهة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوع

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/09/09 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :8867
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 10-2018/2017 تأهيل مباني ونماذج التدريب بمركز اعداد رجال 
اإلطفاء على / شركة الهالل الثنائية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) المطابق 

للشروط والمواصفات شريطة تعديل وتصحيح األخطاء الحسابية بمبلغ اجمالي قدره 
(214,375/840 د.ك) فقط مائتين واربعةعشر الف  وثالثمائة وخمسة وسبعون دينار  وثمانمائة

واربعون فلس  الغير.

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بعد استبعاد أقل األسعار/ شركة توتال ترايد للتجارة العامة 
والمقاوالت حيث أنه غير مستوفى فنيا لعدم تقديم سابقة الخبرة وهي شرط اساسي لقبول العطاء

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/09/09 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7348
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

 رقم الكتاب :8512
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/2 توريد آليات وأجهزة ووسائل نقل برية لإلدارة 
*بيانات المناقصة:
- تقبل عروض بديلة

-  تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية (%30)

**رأي القسم: المناقصة تقبل التجزئة على 21 بند 

*شروط المناقصة:
-على المتعهد ان يقوم بأعمال الصيانة و االصالح على االليات خالل فترة الضمان داخل ورشة 
كراج - االطفاء و تحت االشراف التابع لالدارة العامة لالطفاء و يشترط في المتعهد ان يكون لديه

او يمتلك ورشة كراج او يتعاقد مع كراج على ان يثبت ذلك اثناء تقديم العطاء
-المناقصة مقتصرة على الموردين المختصين في مجال اعمال المناقصة و يشترط وجود وكيل 

معتمد لمثل هذه االعمال

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/18 توريد و تركيب و تشغيل و صيانة مولدات 
كهرباء احتياط للمراكز و المرافق التابعة لإلدارة (السالمي -اإلنقاذ البحري بالسالمية - الزور 

االنقاذ الفني بالشويخ)

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-يجب على المناقص ذو خبرة و على ارتباط مع المصنع لمدة ال تقل عن عشر سنوات
-جميع اعمال المولدات يجب ان تكون من مصنع بلد المنشأ و هي امريكا و بريطانيا

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/09/09 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8511
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/7 إصالح وتشغيل وصيانة نظم شبكات المياه 
والصرف الصحي ومكافحة الحريق وملحقاتها بمرافق اإلدارة 

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

-ال تقبل عروض بديلة
- األوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/63

  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 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :22037
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم و ك م/2017/7272 توريد مواد كيماوية الدارة االعمال 
الكيماوية

على النحو التالي :
- البند االول على/ شركة رفيف للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) المسنوفي للشروط 

والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/99,990د.ك)  فقط تسعة وتسعون الف  وتسعمائة وتسعون 
دينار  الغير 

- البند الثاني على/ شركة مؤسسة نوري الصناعية للتجارة العامة (أقل األسعار) المطابق 
للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (38,462/450د.ك)  فقط ثمانية وثالثون الف  

واربعمائة واثنى وستون دينار  واربعمائة وخمسون فلس  الغير  

- البند الثالث على/ شركة مؤسسة نوري الصناعية للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل 
األسعار) المستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (16,095/300د.ك)  فقط 

ستةعشر الف  وخمسة وتسعون دينار  وثالثمائة فلس  الغير  

- البند الرابع على السادة/ شركة تكترون لألجهزة اإللكترونية (ثاني أقل األسعار)المسنوفي 
للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/85,943د.ك)  فقط خمسة وثمانون الف  وتسعمائة

وثالثة واربعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: الموافقة على  البند األول والرابع

ثانيا: تأجيل البت بالقرار للبندي الثاني والثالث الجتماع قادم لحين تجديد التأمين األولي 
للشركات المشاركة بالمناقصة خالل مدة اسبوعين بحد أقصى

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :22714
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1851$
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/137,700د.ك)  فقط مائة وسبعة 
وثالثون الف  وسبعمائة دينار  الغير ما يعادل نسبة (10%) على قيمة عقد رقم و ك م /2015/4

/2016 تمديد ولحيم كيبالت ارضية ضغط متوسط 11 ك.ف لتوسعة شبكة التوزيع الكهربائية 
بدولة الكويت المبرم مع / شركة كي سي سي للهندسية والمقاوالت وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الوزارة

 

(أعيد بحث) شكوى شركة/ أي بي سوليوشنز على قرار اللجنة على قبول عرض السعر المقدم 
من شركة /خمسان للتجارة العامة والمقاوالت بالرغم من عدم تقديم الشركة التأمين األولي ضمن 

وثائق المناقصة ودراسة العروض المقدمة من الشركات األخرى

حضر من جانب الشركة
- يعقوب توماس   مدير الشركة

 

الموضوع

الموضوع

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :21401
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :17713
 تاريخ الكتاب :2018/06/11

 
 
 

 رقم الكتاب :20562
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

افادة الوزارة بعدم الموافقة على اضافة السادة / مجموعة إنشاءات الهاشمي لالشتراك 
بالمناقصة رقم و ك م /2018/2017/41 تزويد وتركيب خطوط هوائية 400 ف.ك لتغذية مدينة 

جنوب المطالع بالطاقة الكهربائية وذلك لعدم ورود اسمها بقائمة الشركات العشر المؤهلة

 

طلب طرح المناقصه المحدوده رقم و ك م/47-2018/2017 تزويد وتركيب خطوط هوائية جهد 
400 ك ف لمحطة تحويل رئيسية بوبيان (Z) على الشركات المؤهله بالكشف المرفق 

* بيانات المناقصه 
- التقبل عروض بديلة

- التقبل التجزئة 
- نسبة األوامر التغييرية (%15)

 

افادة الوزارة بعدم اضافة شركة / Kolin Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret ضمن 
قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة رقم و ك م /2018/2017/1 إنشاء وإنجاز وصيانة عدد(4) 
خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 1200 مم من مجمع توزيع مياه المطالع العالي إلى مجمع المياه 
المقترح بمدينة جنوب المطالع السكنية وذلك القتصار المناقصة على الشركات الوطنية حيث انها
من االعمال النمطية التي يتوافر فيها تخصصات كافية في السوق المحلي وذلك طبقا للمادة 31 

من قانون المناقصات العامة لسنة 2016

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على إضافة الشركة لعدم تقدم الشركة بشراء مستندات 
التأهيل اثناء فترة الطرح

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لقدم التاهيل من سنة 2009

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على إضافة الشركة حيث ان المناقصة مطروحة على 
شركات محلية فقط

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :20299
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

 رقم الكتاب :16809
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

 رقم الكتاب :16806
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

افادة الوزارة بعدم قبول تأهيل شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت للمناقصة 
رقم و ك م /2017/29-2018 أعمال غسيل وصيانة الخطوط الهوائية تحت الجهد حتى 400 ك 

. ف LIVE وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

(اعيد بحث) إفادة الوزارة بإضافة شركة العامر الكهربائية ضمن قائمة الشركات المعتمدة 
لالشتراك في المناقصة رقم و ك م /2018/2017/22 اعمال صيانة واصالح كيبالت المحوالت 

ذات الضغط العالي جهد 11/33/132 ك.ف وكيبالت القيادة واألعمال المدنية المتعلقة به

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 23026 المؤرخ في 2018/8/2 المتضمن بأن الشركة 
لديها خبرة سابقة بتنفيذ أعمال كيبالت الجهد العالي حتى 300 ك.ف

 

إفادة الوزارة بإضافة شركة السويدي الكتريك للمشاريع الهندسية ضمن قائمة الشركات المعتمدة 
لالشتراك في المناقصة رقم و ك م /2018/2017/22 اعمال صيانة واصالح كيبالت المحوالت 

ذات الضغط العالي جهد 11/33/132 ك.ف وكيبالت القيادة واألعمال المدنية المتعلقة به

 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إفادة الوزارة بعدم القبول  لمخالفة الشركة لشروط 
األسس والمعايير الواردة بالتأهيل

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إضافة شركة العامر الكهربائية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إضافة شركة السويدي الكتريك للمشاريع الهندسية

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

 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :17725
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :19791
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة  رقم و ك م 2018/2017/23 أعمال الصيانة الوقائية وإصالح 
الكيبالت الزيتية جهد 300/132/33 ك.ف على الشركات المذكورة بالكشف المرفق

**بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة

-التقبل عروض بديلة
-األوامر التغييرية (%25)

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م /2018/27-2019 أعمال تطوير لوحات في نظام 
التهوية والتكييف (HVAC) بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين 

الشركات المصنفة لدى الجهاز  العمال التكييف

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

*شروط المناقصة:
1) يجب ان تصنع جميع مكونات النظام من قبل IS0 9001 شركات معتمدة 

2) يجب ان تصنع جميع مكونات النظام من قبل شركة ذات سممعة دولية مع الحد االدنى من 25 
عاما من الخبرة في التصنيع

3) يجب تصنيع جميع المنتجات في اوربا او الواليات االمريكية, منتجات من الصين غير مقبولة

 

الموضوع
10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11370
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

 رقم الكتاب :22567
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م/2017/11-2018 أعمال صيانة أنظمة 
االنذار ومكافحة الحريق في محطة الشعيبة الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين 
الشركات المتخصصة والمعتمدة لدى اإلدارة العامة لإلطفاء لمعدات أنظمة انذار ومكافحة الحريق

المصنفة بالفئة أولى

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 21579 المؤرخ في 2018/7/22 المتضمن تعديل 
مستندات المناقصة 

بما يخص بند التأمين الولى وعدم تحديد بلد المنشأ.

بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

طلب إلغاء المناقصة رقم و ك م /2016/2015/55 اعمال صباغة وطالء محطات التحويل 
الرئيسية في مناطق مختلفة من دولة الكويت وذلك لتأخر إجراءات التوصية بالترسية وانسحاب 

اقل االسعار وفقا للمادة (55) من قانون المناقصات العامة 2016 ولم يكن ممكنا او موائما 
إعادة الترسية على المناقص الذي يليه

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

 

الموضوع
12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة  يتضمن توضيح 
مبررات االلغاء

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/09/09 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :24023
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :24824
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :24883
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

طلب تمديد موعد إقفال تأهيل الشركات / المصانع العالمية لتوريد محابس متنوعة من حديد 
الديكتايل وملحقاتها لمشاريع المياه فى دولة الكويت لمدة ثمانية اشهر ليصبح من 2019/2/2 

بدال من 2018/9/3

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/2018/2017/4 اعمال الصيانة 
الميكانيكية والكهربائية واآلليات الثقيلة للمشاغل الرئيسية - ادارة الصيانة لمدة شهر

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م /2016/7237 توريد قطع الغيار لعدد (6) 
انواع من صمامات الضغط العالي شاملة أطقم إصالح للتربينات الغازية الجديدة والدورة 

المشتركة (سيمنز) بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمدة شهر 
اعتبارا من 2018/8/8

 

الموضوع
14

15

16

م

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

عضو مجلس ادارة الجهاز / بدر الدويسان
ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة لمدة اسبوع واحد 
فقط مع موافاة الجهاز بالتوصية

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع موافاة الجهاز بالتوصية
وعدم موافقة 

عضو مجلس ادارة الجهاز /بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/09/09 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/2019$
 تاريخ الكتاب :2018/08/28

 
 
 

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 غرناطه البرونزية للتجاره العامة والمقاوالت
2 - شركة امواج المسيلة للتجاره العامة والمقاوالت

3 - شركة ديزاين هب لمقاوالت الديكور
4 - شركة بيدياش ميدليست لالجهزة واالدوات العلمية واالجهزة الطبية ومستلزماتها

5 - شركة لنك ايج للتجاره العامة والمقاوالت
6 - شركة تربل اس للخدمات الطبية وادارة المستشفيات

7 - شركة كروز الماسية للتجاره العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

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

 عدد كويت اليوم 1409تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/09/09 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة المالية

بنك االئتمان الكويتي

 رقم الكتاب :18472
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :17145
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم 2017/2016/1 توفير مستشارين واختصاصيين في 
التخطيط االستراتيجي وإعداد الموازنات المبرم مع / شركة الريادة الوطنية لالستشارات االدارية 

لمدة 24 شهر اعتبارا من 2018/11/21 بمبلغ إجمالي قدره (-329،760 د.ك) لألسباب 
المحددة بكتاب الوزارة.

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20005 المؤرخ في 2018/8/12.

 

طلب تمديد العقد رقم (24 ك/2017/2016) الخاص بمشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري في 
بنك االئتمان الكويتي المبرم مع / مكنزي آند كومباني ال اي ام لميتد للفترة من 2018/6/5 لغاية 

2018/9/30 بدون أي تكلفة مالية وذلك لألسباب المحددة بكتاب البنك.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. محمد العيسى
عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ فهد المراد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 03-09-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان


