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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/70
12-محرم-1440 هـ 

   االثنين 
2018-09-24 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-09-24

)(   االثنين 2018/70 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

د. رنا عبدالله الفارس

محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
عادل إبراهيم خريبط
مشعل منديل القحص

السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

د.مبارك فهاد العازمي

د. محمد عبدالله العيسى
د.مرسال سعد الماجدي

هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5
6
7

8

1
2

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  26-09-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/10/07 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية
 العضو / ممثل وزارة التعليم العالي

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل جامعة الكويت

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم 
المشتريات

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

السيدة/ ريم الرمضان     رئيس قسم الصيانة

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة 
المشتريات

السيدة/علي الصايغ     ممثل القطاع النفطي

السيد/ فيصل عبدالهادي     رئيس قسم 
الصيانة

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيدة/ فاطمة القناعي     مترجم

السيدة/ هدى عبدالله المطيري     مدير ادارة 
نظم المعلومات

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ فالح الهاجري     رئيس قسم 
المشاريع

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ هيثم درويش     رئيس قسم
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 
المخبرية باالنابة

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم 
المشتريات

17
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19



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/10/07 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة المواصالت

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

الرقم :- و ك م / 2018/2017/54

الرقم :- 2018/2017/7

الرقم :- و ش ج 2 / 2018/ 2019

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال استبدال عوازل الخطوط الهوائية جهد (132,300,400) ك
. ف

 في مناطق متفرقة من دولة الكويت - المناطق الجنوبية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية لمحافظتي الفروانية -
والجهراء لمدة (3) سنوات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد الحفاضات للمستفيدين بقطاع الرعاية االجتماعية لوزارة 
الشئون االجتماعية

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/10/07 اجتماع رقم :

فض العطاءات

بلدية الكويت

جامعة الكويت

الرقم :- 2018/2017/14

الرقم :- 2019-2018/34

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال ترميم و صيانة و أعمال انشائية صغيرة في المنشآت و 
المرافق العائدة لبلدية الكويت بمحافظة حولي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الخاصة االشتراك في قواعد المعلومات 
TRYLOR& FRANCEIS INCLUDES INFORMA HEALTHCARE

ادارة مكتبة مركز العلوم الطبية - جامعة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

تم الغاء المناقصة لعدم تقدم أحد

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/10/07 اجتماع رقم :

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18/253
 تاريخ الكتاب :2018/08/28

 
 
 

 01/CZ/LNGI/OP  طلب طرح الممارسة المحدودة رقم
   Operation and Maintenance Services for LNGI Terminal   لمدة 79 شهرا

 بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات 
العامة رقم (49) لسنة 2016   .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط
السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان الجودة والدعم التجاري

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بثلثي أعضاؤه عدم الموافقة على طرحها بممارسة

و موافقة  
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد العلبان 

وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/10/07 اجتماع رقم :

مؤسسة البترول الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/300
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

 طلب ترسية المناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330 التزود بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات 
لمدة ثالث سنوات على/ شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت (أقل األسعار) مطابق 

للمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي قدره (-/ 1.962.406 د.ك) فقط  مليون  وتسعمائة واثنى 
وستون الف واربعمائة وستة دينار الغير.

- اطلع الجهاز على كتاب رقم 339 المؤرخ في 2018/9/17 المتضمن تمديد التأمين األولي 
لمدة شهرين

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/علي الصايغ     ممثل القطاع النفطي
السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: الموافقة على التوصية

ثانيا: تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم أ.ف 
2019/2018/6 أعمال حراسة وأمن وسالمة المباني والمنشآت التابعة لقطاع المساجد وأي 

مباني أخرى بالوزارة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة التعليم العالي

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4873
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

طلب التمديد الثالث للعقد رقم 2016/20 ايجار سكن رئيس المكتب الثقافي - لندن د.فوزان 
الفارس المبرم مع/ شركة STRUTT&PARKER لمدة سنة اعتبارا من 2018/10/12 حتى
2019/10/11 بمبلغ اجمالي قدره (-/179,400 جنيه استرليني) اي مايعادل (76,867/500 

د.ك)  فقط ستة وسبعون الف  وثمانمائة وسبعة وستون دينار  وخمسمائة فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فاطمة القناعي     مترجم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

عدم موافقة 
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد العلبان
عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل خريبط

ممثل وزارة المالية/ مشعل القحص

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/10/07 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12976
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/1 صيانة ارشيف عام البلدية على الشركات و 
المؤسسات المتخصصة  و لمدة ثالث سنوات

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-ان يكون المناقص لديه شراكة (panther agreement) مع الشركات المصنعة

-ان يكون لدى المقاول مكتب خدمة في دولة الكويت
 (helpdesk) ان يكون لدى المناقص نظام عالمي مميكن-

-خبرة ال تقل عن 5 سنوات و قام بتنفيذ مشاريع مشابهة على االقل (2) بالقطاع الحكومي لدى 
دولة الكويت

-ان يكون حاصل على شهادة ISO في المواصفات الفنية

*موافقة الفتوى و التشريع و وزارة المالية على أن تكون المناقصة العامة المقتصرة على 
الجهاز المركزي لتكنولوجبا المعلومات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
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       
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الديوان األميري

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم د أ/هـ/130(ع) 
اعمال تطوير التصميم واالنشاء واالنجاز والتجهيز والتأثيث والصيانة والتشغيل لمشروع قصر 

العدل الجديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/10/07 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/20 
توريد وتركيب لوحات تغذية كهربائية للحاويات المبردة بميناء الشعيبة التابع للمؤسسة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1108
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

 رقم الكتاب :1105
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

- الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة 
طلب التمديد السادس للعقد رقم 2014/3-2015 من المناقصة رقم و ش ج ع / 2013/2012/2
استئجار مركبات متنوعة لوزارة الشئون االجتماعية والعمل المبرم مع/شركة اوتوماك للسيارات 

لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2018/7/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/55,170 
د.ك)  فقط خمسة وخمسون الف  ومائة وسبعون دينار  الغير وذلك  ولحين االنتهاء من اجراءات

ترسية الممارسة رقم 2018/2017/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم الرمضان     رئيس قسم الصيانة

- الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة 
طلب التمديد الثامن للعقد رقم 2013/6-2014 من المناقصة رقم و ش ج ع / 2013/2012/2 

استئجار مركبات متنوعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل المبرم مع/ شركة محمد ناصر 
الشهري للسيارات لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/7/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي 

قدره (-/19,110 د.ك) فقط تسعةعشر الف  ومائة وعشر دينار  الغير ولحين االنتهاء من 
اجراءات ترسية الممارسة رقم 2018/2017/3.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/10/07 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :9354
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

طلب افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة المناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2018/2017/12 اعمل الصيانة الكهربائية الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فالح الهاجري     رئيس قسم المشاريع

إفادة الهيئة بتعديل بداية فترة التعاقد المباشر رقم 161-2018/2017 لتشغيل و صيانة واصالح
المصاعد الكهربائية التابعة للهيئة مع/ شركة خالد و حازم مشاري الخالد وشركاه للتجارة العامة 
لمدة ستة اشهر ليصبح من 2018/11/1  بدال من 2018/6/1 وذلك بناء على مالحظات ديوان 

المحاسبة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/10/07 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ر 2016-17-
2017 أعمال إنشاء إنجاز وصيانة رصف طريق أسفلتي خدمي للجمهور من ناحية مضمار سباق

الهجن بطول 15.200م بالنادي الكويتي لسباق الهجن

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل عبدالهادي     رئيس قسم الصيانة

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ر 2016-10-
2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة

األولى)

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لتوقيع العقد في 2018/9/10 حسب افادة ممثل الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/10/07 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7048
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

 رقم الكتاب :6245
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

افادة المجلس بتعديل القيمة اإلجمالية للتمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م و ث ف 
أ/2015/2014/2 طباعة سلسلة عالم المعرفة المبرم مع/ شركة دار السياسه لمده ستة اشهر 
اعتبارا من 2018/7/25 حتى 2019/1/24 لتصبح (-/76,675د.ك)  فقط ستة وسبعون الف  
وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير بدال من (-/71,085 د.ك) ذلك لزياده تكلفة طباعه العدد 

الواحد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم المشتريات

(اعادة بحث) طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2012/2011/7 أعمال إعادة 
تأهيل متحف الكويت الوطني (المرحلة الرابعة) ألعمال التشطيبات واألعمال الخارجية المبرم 

مع/ شركة المدير الكويتي للتجارة العامة والمقاوالت بالتعاون مع / سيباركو المحدودة للمقاوالت
اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/2/17 دون أي تكلفة مالية وذلك لتأخر بصرف دفعاته 

أرقام (11, 12, 13, 14)

 

الموضوع
1

2

م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز 

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

وعدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي
ممثل وزارة المالية/ مشعل القحص

ممثل ادارة الفتوى والتشريع / د. مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/10/07 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :74347
 تاريخ الكتاب :2018/09/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2124$
 تاريخ الكتاب :2018/09/01

شركة الوطنية الكبرى لمقاوالت تنظيف المباني 
والطرق ذ م م

 
 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 1-2018/2017 اعمال المراسلين 
والفندقة والبدالة بمبنى الديوان بالشويخ لمدة شهرين

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم المشتريات

شكوى الشركة على ترسية المناقصة رقم 1-2018/2017 اعمال المراسلين والفندقة والبدالة 
بمبنى ديوان الخدمة المدنية بالشويخ وطلب تحليل االسعار والنظر متى ما كان سعرهم هو االنسب

واالقرب للواقع بالنسبة لمتطلبات المناقصة .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/10/07 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10398
 تاريخ الكتاب :2018/09/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10399
 تاريخ الكتاب :2018/09/04

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم (8) مشروع المقر الدائم للجهاز المركزي للمناقصات العامة 
المرحلة األولى أعمال الحفر والتجهيزات الموقعية بين الشركات المتخصصة وذلك وفقا لنص 

المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

بيانات الممارسة :
غير قابلة للتجزئة

* نسبة األمر التغييري (%10)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات
السيدة/ لولوة القطان     باحث قانوني أول

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2019/2018/9 مشروع المقر الدائم للجهاز المركزي 
للمناقصات العامة المرحلة الثانية - أعمال الدراسة والتصميم وإعداد المستندات والوثائق بين 
الشركات المتخصصة طبقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

بيانات الممارسة :
* غير قابلة للتجزئة 

* نسبة األمر التغييري (%10)

 

الموضوع
1

2

م

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

2016

وعدم موافقة :
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

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



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/10/07 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10447
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (4) مع / شركة إيبال الستشارات الكمبيوتر لشراء تراخيص 
مايكروسوفت اإلضافية مع ميزة التحديث للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بمبلغ اجمالي 
قدره (-/171,948 د.ك)  فقط مائة واحدى وسبعون الف  وتسعمائة وثمانية واربعون دينار  

الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/10/07 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9833
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2017/2016/25 اعمال الصيانة الجذرية بقطاع ( 
الخالدية - الشدادية - الفنطاس ) - ادارة  االنشاءات والصيانة المبرم مع/شركة الشرق االوسط 
لالنشاءات لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/11/27 حتى 2019/2/26 بدون مخصصات مالية

لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2019/2018/11 اقفالها في 
.2018/10/16

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هيثم درويش     رئيس قسم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/10/07 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9073
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :8794
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

- workflow طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/60 مشروع نظام إدارة المراسالت
لمركز نظم المعلومات - على الشركات المسجلة لدى الجهاز

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-يجب على المناقص ان يكون شريك اوراكل معتمد

-مقتصره على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/53-2019 مشروع تطوير الحوسبة السحابية المرحلة 
الثانية - لمركز نظم المعلومات على الشركات المسجلين بالجهاز  

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-مقتصره على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

9001-2000 ISO شهادة-
-ان يكون شريك معتمد لثالث سنوات على االقل 

-على مقدم العطاء ان يقدم الوضع المالي للشركة و الميزانية خالل السنتين الماضيتين

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/10/07 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9262
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/56 توريد وتركيب وتشغيل جهاز التخزين لموقع 
الشويخ Consolidatig/Upgrading KU Main Storage  مركز نظم المعلومات -على 

الشركات المسجلة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-مقتصره على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/10/07 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/2300$
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2284$
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري السادس بزيادة  مبلغ إجمالي قدره (633.230/960 د.ك)  فقط 
ستمائة وثالثة وثالثون الف  ومائتين وثالثون دينار  وتسعمائة وستون فلس  الغير ما يعادل 
نسبة (1.98%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2018515 مراقبة حالة وتقديم خدمات 

 CONDITION الصيانة الوقائية لمرافق االنتاج في مناطق جنوب وشرق الكويت
 MONITORING AND PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES
OF PRODUCTION FACILITIES IN SEK AREAS المبرم مع/ شركة المير 

للخدمات الفنية لالسباب الموضحة بكتاب الشركة.

 

طلب اصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/441.000 د.ك) فقط اربعمائة 
واحدى واربعون الف  دينار  الغير مايعادل نسبة (3.89%) على قيمة عقد المناقصة رقم 

RFP-2034876 ايجار سيارات جيب كبيرة المبرم مع/ شركة كي جي ال لتأجير السيارات وذلك
الضافة (100) مركبة اعتبارا من تاريخ األمر التغييري حتى 2020/8/31 .

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

وعدم موافقة كل من: 
عضو مجلس ادارة الجهاز/ عادل خريبط

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية / بدر الرفاعي

ممثل وزارة المالية / مشعل القحص
ممثل ادارة الفتوى والتشريع / د. مرسال الماجدي

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       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/10/07 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/2280$
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1711$
 تاريخ الكتاب :2018/07/18

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/269.342 د.ك)  فقط مائتين 
وتسعة وستون الف  وثالثمائة واثنى واربعون دينار  الغير ما يعادل نسبة (4.13%) على قيمة 

عقد المناقصة رقم REP-2011323 مناولة المواد المخزونة والخدمات المتصلة بها 
WAREHOUSE HANDLING AND ASSOCIATED SERVICES المبرم مع/ 
شركة حمد العصفور وشركائه للتجارة العامة والتجارة وذلك لتغطية تكاليف تمديد العقد اعتبارا 

من 2018/10/31 حتى 2019/4/30 بنفس االسعار واجراء التعديالت لمتطلبات التكويت 
الموضحة بكتاب الشركة

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2040331 خدمات وتنظيف واألشغال المتصلة بها 
 CLEANING AND ASSOCIATED SERVICES في منطقتي جنوب وشرق الكويت

S& EK AREAS FOR  على الشركات المؤهلة تحت الفئة التخصصية رقم (88) وفقا 
لنص المادة 16 من قانون المناقصات العامة 2016/49 بعد استبعاد شركة / 

Al - Ruwad Environmetal services Center  وذلك بناء على توصيات اللجنة 
الداخلية بالشركة باستبعاد الشركات ذات األداء الضعيف في عقود الشركة وبناء عليه تم بحث 

مسألة ضعف أداء الشركة المذكورة أعاله في العقد الحالي رقم (13050732 ) واسفرت النتيجة
عن ايقافها من الدعوة لهذه المناقصة .

بيانات المناقصة :
-ال تقبل عروض بديلة .

- ال تقبل التجزئة .

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/10/07 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/2403$
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

شركة  احمد فهد الفهد للتجارة العامة والمقاوالت ذ 
م م
 
 

 رقم الكتاب :2017/1867$
 تاريخ الكتاب :2017/12/18

 
 
 

-RFQ اعتذار الشركة عن تمديد صالحية التامين األولي حتى 2018/12/20 للمناقصة رقم
2034292 تزويد أنانيب حفر من قياس3/8-2ولغايه قياس7 مع ملحقاتها ووصالت بريميوم 

والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري
 7 SUPPLY OF TUBING & ACCESSORIES SIZES 2-3/8 TO

API/PREMIUM CONNECTION INCLIDING SERVICES FOR

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

(أعيد بحث) طلب التعاقد رقم RFP-2034831 شراء ودعم عمليات التشغيل وصيانة منشأة 
 kuwait processes في شمال الكويت باألمر المباشر من/ شركة (EPF120) اإلنتاج المبكر

for petroleum equipment & facilities Co (الشركة المالكة للمنشأة) على النحو 
التالى:

- الجزء األول يتضمن تكاليف شراء منشأة اإلنتاج المبكر بقيمة تقديرية (-/16,442,085 د.ك) 
فقط ستة عشر مليون وأربعمائة واثنى وأربعون ألف وخمسة وثمانون دينار ال غير

- الجزء الثاني يتضمن تكاليف دعم عملية التشغيل والصيانة بعد الشراء وتزويد المواد الالزمة 
لتنفيذ جميع األنشطة لمدة 365 يوما بقيمة تقديرية (-/1.106.032 د.ك) فقط مليون ومائة 

وستة ألف واثنى وثالثون دينار ال غير
 وذلك وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 وسيتم موافاة 

الجهاز بالقيمة النهائية للتعاقد

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسيوع
من تاريخه

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/4) المنعقد في 
2018/1/15 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

البيـــــــــــــــــــان

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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201824348
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع / 2016/58 /2017 صيانة 
اجهزة الفصل المتكامل وملحقاتها بمدارس الوزارة والمواقع التابعة لها لمدة ثلث شهور

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ هدى عبدالله المطيري     مدير ادارة نظم المعلومات

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2019/2018/1 
استئجار عدد (70) سيارة جيب 4 سلندر مع وقود بدون سائقين

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201806536
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع وابداء الرأي للمناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز 
اعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية المرساة على النحو 

التالي:
-منطقة العاصمة التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ترست التخصصية بمبلغ 

(7,977,486/636 د.ك)
-منطقة حولي التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الكويتية االولى للنظافة بمبلغ (-

/7,417,836 د.ك)
-منطقة مبارك الكبير التعليمية والمدارس التابعة لها على/ مركز الشاهين الذهبي بمبلغ (-

/5,694,543 د.ك)
-منطقة االحمدي التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها 

بمبلغ (6,856,611/120 د.ك)
-منطقة الجهراء التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية 

بمبلغ (6,856,611/120 د.ك)

 وذلك لعدم توقيع العقود المناطق  لعدم تطبيق قرار وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم (14) 
لسنة 2017 الذي ينص على زيادة الحد األدنى ألجر عامل النظافة الى (75 د.ك) بدال من

 (60 د.ك)

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 201811950 المؤرخ في 2018/5/6 المتضمن االفادة بعد
الرد من قبل الجهاز واتخاذ الالزم نحو عدم موافقة الشركات الفائزة التوقيع على االجر المعتمد 

بوثائق المناقصة والموافقة على التوقيع طبقا لالجر الجديد لتطبيق قرار وزارة الشئون 
االجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 2017

-إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (34201) المؤرخ في 2017/12/24

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

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       
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وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201822838
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

 رقم الكتاب :201822834
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

 رقم الكتاب :201822839
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

طلب التمديد التاسع المناقصة رقم م ع /16و /2008/2007 تنفيذ أعمال النظافة لمباني 
ومدارس منطقة الجهراء التعليمية المبرم مع/الشركة الكويتية لنقل النفايات و معالجتها لمده ستة
اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1,162,662 د.ك)  
مليون  ومائة واثنى وستون الف  وستمائة واثنى وستون دينار  الغير ذلك لحين االنتهاء من 

توقيع عقود المناقصة رقم 2016-2015/36

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (201824255) المؤرخ في 2018/9/20 المتضمن 
المبلغ الصحيح

 

طلب التمديد الحادي عشر لعقد المناقصة رقم م ع /16ب/2008/2007 تنفيذ أعمال النظافة 
لمباني ومدارس منطقة العاصمة التعليمية المبرم مع/ شركة وائل النصف وشركاه التجارية لمدة 
ستة اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/864,453 د.ك) 
فقط ثمانمائة واربعة وستون الف  واربعمائة وثالثة وخمسون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء 

من توقيع عقود المناقصة رقم 2016/2015/36.

 

طلب التمديد السادس المناقصة رقم م ع /16ي/2008/2007 تنفيذ أعمال النظافة لمباني 
ومدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية المبرم مع/الشركة الكويتية لنقل التفايات و معالجتها لمده 
ستة اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/735,090 د.ك)  

سبعمائة وخمسة وثالثون الف  وتسعون دينار  الغير ذلك لحين االنتهاء من توقيع عقود 
المناقصة رقم 2016/2015-36

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (201824254) المؤرخ في 2018/9/20 المتضمن 
المبلغ الصحيح

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :583699
 تاريخ الكتاب :2018/08/05

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ع /2017/2016/54 تنفيذ اعمال فحص واصالح وتشغيل 
وصيانة شبكة االنذار ومكافحة الحريق لمدارس ومباني ومرافق تابعة لمنطقة العاصمة التعليمية

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%40)

*شروط المناقصة:
-هذه المناقصة مفتوحة على المقاولين المعتمدين لدى االدارة العامة لالطفاء من الفئة االولى و 

الثانية
-يشترط فيمن يتقدم لهذه المناقصة ان يكون من الشركات المتخصصة في االعمال موضوع 

المناقصة و لها سابقة اعمال في هذا المجال (اعمال فحص و اصالح و تشغيل و صيانة شبكة 
االنذار و مكافحة الحريق)

-شرط الخبرة ال تقل عن 5 سنوات في هذا المجال و ان يكون لدى الشركة امكانات و ايدي 
عاملة فنية مدربة

-مدة العقد 1080 يوم

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/10/07 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :14384
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :14772
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/13 القيام بأعمال الحراسة 
األمنية بمقر الهيئة وبعض مرافقها على/ شركة جاسم الشهري للتجارة العامة (سادس أقل 

األسعار مكرر) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي وقدره (-/2,310,480 د.ك) فقط 
مليونان وثالثمائة وعشرة آالف وأربعمائة وثمانون دينار كويتي ال غير

اطلع الجهاز على شكوى شركة الفيصل (رابع أقل األسعار) رقم 2018/1952 بتاريخ 
2018/8/15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/17 تقديم خدمات وتنفيذ أعمال 
بواسطة عمالة متخصصة بمنطقة العبدلي الزراعية على/ شركة جرين لوجستيك للمقاوالت 

الزراعية (أقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/613,808 د.ك)  
فقط ستمائة وثالثة عشر ألف وثمانمائة وثمانية دينار ال غير

** علما بأن الهيئة قامت باستدعاء المناقص لإلستفسار منه عن بعض األمور والتأكد من 
إمكانية اإللتزام بالشروط والمواصفات

- وقام المناقص بالتعديل على جداول الكميات واألسعار وجداول تحليل األسعار وفقا للقيمة 
اإلجمالية

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم

ثانيا: تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة
ثالثا: احالة شكوى شركتي شركة الدروازة للخدمات اللوجستية و شركة امبريال للخدمات 

اللوجستية للجهة لالطالع واالفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل اسبوعبن من تاريخه

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة

ثانيا: تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/10/07 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15926
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

 رقم الكتاب :14983
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

(أعيد بحث) إفادة الهيئة بالرد على مالحظات ديوان المحاسبة بشأن  المناقصة  رقم هـ ز/م 
م/2017/2016/16 صيانة الجهاز الرئيسي بالهيئة المرساه على / شركة الفائز للحاسبات 

الستشارات تقنية المعلومات (ثاني أقل األسعار) مع تأكيد أسباب االختيار

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الهيئة رقم 10504 المؤرخ في 2018/5/20 المتضمن إعادة ترسية المناقصة على/ 

شركة الهندسة والتقنيات المتعددة (أقل األسعار) بناء على مالحظات ديوان المحاسبة
- كتاب الهيئة رقم 15926 بتاريخ 2018/9/5 المتضمن رد القطاع الفني المختص بالهيئة على 

بيانات ديوان المحاسبة

 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2015/2014/24 تقديم خدمات 
وتنفيذ أعمال بواسطة عمالة متخصصة للعمل بمنطقة الوفرة مع/ شركة صبحان للمقاوالت 

الزراعية لمدة ثالثة شهور اعتبارا من 2018/12/1 ولغاية 2019/2/28 بمبلغ اجمالي قدره (-
/80.406 د.ك) فقط ثمانون ألف وأربعمائة وستة دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات 

طرح المناقصة رقم هـ ز/م م/2018-2017/22

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق  الصادر بإجتماع رقم (2017/87) المنعقد في 
2017/11/27 المتضمن: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/10/07 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :10503
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2477$
 تاريخ الكتاب :2018/09/24

شركة امبريال للخدمات اللوجستية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :689
 تاريخ الكتاب :2018/09/24

شركة الدروازة للخدمات اللوجستية ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز/م م/2018/2017/22 تقديم خدمات وتنفيذ 
أعمال بواسطة عمالة متخصصة بمنطقة الوفرة الزراعية على الشركات والمؤسسات 

المتخصصة لمدة ثالث سنوات

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- األوامر التغييرية %25

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 15809 المؤرخ في 2018/9/3 المتضمن موافقة وزارة 
المالية

 

شكوى الشركة على ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/13 القيام باعمال الحراسة 
االمنية بمقر الهيئة وبعض مرافقها وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 

شكوى الشركة على ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/13 القيام باعمال الحراسة 
االمنية بمقر الهيئة وبعض مرافقها وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و أ / 257 / 2018
HD توريد وتركيب وفحص وتسليم وضمان محطة فضائية متنقلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق التيلجي     مدير إدارة المشتريات

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم وأ / 258 / 2017 
/ 2018  مشروع تطوير وتحديث عدد ثالثة استوديوهات بث مباشر اذاعي (10,9,5)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم وأ / 259 / 2017 
/ 2018 مشروع تطوير وتحديث استوديو تسجيل إذاعي (3أ-3ب)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و أ / 266 / 2017
/ 2018 توريد وتركيب وتشغيل وضمان أجهزة استقبال وإرسال رقمية لمراقبة الوصالت 

اإلذاعية بالوزارة

 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم وا/ 255 / 2017 
/2018 تحديث قسم مراقبة التشغيل التلفزيوني واالذاعي وورشة الصيانة وصالة االجهزة 

بمجمع الوزارة بالدور الرابع عشر

 

الموضوع
1

2

3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  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 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :201
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :182
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :186
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد الممارسة ممارسة و أ/2011/2010/91 تقديم خدمات و تقارير مصورة 
من موقع الحدث لتلفزيون دولة الكويت المبرم مع/ مؤسسة الحدث لالنتاج الفني و الدعاية و 

االعالن لمدة سنة اعتبارا من 2018/10/4 حتى 2019/10/3 بمبلغ اجمالي قدره (-/124,740 
د.ك)  فقط مائة واربعة وعشرون الف  وسبعمائة واربعون دينار  الغير

 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم و أ/2015/230-2016 أعمال خدمات األمن
والحراسة للمواقع التابعه للوزارة المبرم مع/ شركة مجموعة الفريق األمنية الفنية لخدمات 

المدن لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/10/22 بمبلغ اجمالي قدره (-/52,698 د.ك) اثنان 
وخمسون ألف وستمائة وثمانية وتسعون دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من طرح المناقصة 

البديلة رقم 2019-2018/276

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و أ /2019/2018/284 توريد وتركيب وتطوير خدمة البث 
التلفزيوني واالذاعي المباشر عن طريق االنترنت للوزارة 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع

الموضوع

6

7

8

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

و عدم موافقة :
عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :705
 تاريخ الكتاب :2018/08/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/492
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

 رقم الكتاب :728
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2016/2015/27 استئجار وسائل نقل برية ( 
باصات لنقل افراد هيئة التمريض للصحة المدرسية ) المبرم مع/ شركة رساميل اوتوليس لتأجير 

السيارات لمدة سنة اعتبارا من 2018/11/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/608,455 د.ك)  فقط 
ستمائة وثمانية الف  واربعمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك 

لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة بمبلغ إجمالي قدره (96,327/394 د.ك )  فقط ستة 
وتسعون الف  وثالثمائة وسبعة وعشرون دينار  وثالثمائة واربعة وتسعون فلس  الغير بنسبة 

(20%) لعقد رقم 2017/561 للبند (126) فحوصات االيدز والتهاب الكبد الوبائي على جهاز 
ARC للمرضى لحاجة الصحة العامة - مختبر الفيروسات المبرم مع / شركة المعجل لألدوية 

وذلك للحاجة الماسة

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (51,529/422 د.ك)  فقط احدى 
وخمسون الف  وخمسمائة وتسعة وعشرون دينار  واربعمائة واثنى وعشرون فلس  الغير ما 

يعادل نسبة (25%)على قيمة عقد توريد رقم (0151C/18)  للبند (138-1) أدوية طعم السحايا
الرباعي المبرم مع / شركة المعجل لألدوية وذلك للحاجة الماسة

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :484
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :294501
 تاريخ الكتاب :2017/08/06

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ط 2016/2017/1098 تجهيز مختبر البيوكمستري مستشفى
جابر االحمد  - على الشركات المسجلة في ادارة الهندسة الطبية

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

(أعيد بحث) نتيجة تأهيل الشركات المتخصصة لتقديم خدمات التغذية واإلطعام للعام 2016 

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة نظرا لطرح التأهيل وفقا لقانون المناقصات العامة رقم 
37 لسنة 1964

البيـــــــــــــــــــان



2018/70

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14/1/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

 رقم الكتاب :16878
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :16877
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 001LS8 مواد مخبرية المادة تستخدم تحاليل ترسل للخارج - 
إدارة الهندسة الطبية وفقا لنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم(49) لسنة 2016

بيانات الممارسة :
- عامة.

- تقبل العروض البديلة .
- قابلة للتجزئة .

- نسبة االوامر التغييرية %25 .

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي لشراء ادوية حبوب لعالج االمراض الروماتيزمية 
واالمراض الجلدية لكافة اقسام الجلدية في المستشفيات وكافة اقسام امراض الروماتيزم في 

المستشفيات من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع المحلي) ليصبح (-
/3,133,687 $) ما يعادل (-/944,650 د.ك)  فقط تسعمائة واربعة واربعون الف  وستمائة 
وخمسون دينار  الغير بدال من (3,413,333/33 $) ما يعادل (-/1,060,000 د.ك)  وذلك 

لتقديم الشركة تخفيضا بالسعر

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي لشراء ادوية لعالج مرضى االدمان لحاجة مركز 
االدمان من/ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (الموزع المحلي)ليصبح (-/2,895,750 
$) ما يعادل (-/876,833 د.ك)  فقط ثمانمائة وستة وسبعون الف  وثمانمائة وثالثة وثالثون 
دينار  الغير بدال من (-/3,217,500 $) ما يعادل (981,337/500 د.ك)  وذلك لتقديم الشركة 

تخفيض بالسعر

 

الموضوع
6

7

8

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 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2/15
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :18/12/17
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2/13
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :803
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

طلب شراء البند رقم (225) أطقم تستخدم لجراحة القلب المفتوح لمستشفي الصدري - قسم 
جراحة القلب من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/825,000 د.ك)  فقط ثمانمائة وخمسة وعشرون الف  دينار  الغير

 

(أعيد بحث) طلب االذن بشراء مواد تستخدم بخاخ (فكسين) ألمراض الحساسية لمركز عبدالعزيز 
الراشد للحساسية من/ شركة برقان العالمية الطبية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري 

(605,815/250 د.ك) فقط ستمائة وخمسة ألف وثمانمائة وخمسة عشر دينار ومائتين 
وخمسون فلس ال غير  وذلك لتعزيز المخزون ولكونها الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة 

المستودعات الطبية
وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم (49) في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 747 المؤرخ في 2018/9/6 المتضمن توضيح أسباب 
ارتفاع سعر الوحدة

 

طلب شراء البند رقم (222) مستهلكات خاصة بعمليات القلب المفتوح لمستشفى الصدري من 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/383,616 د.ك )  فقط ثالثمائة وثالثة 

وثمانون الف  وستمائة وستةعشر دينار  الغير  .

 

طلب االحاطه والعلم بتعديل شراء البند رقم (75) أدوية (حقن) كورتيزون لحاجة كافة األقسام في
المراكز الصحية والمستشفيات لتصبح من/ شركة ميد كير للتجارة العامة بدال من/ شركة الرواني 

للتجارة العامة والمقاوالت وذلك إلنتقال حق التوزيع للمواد من الشركة المصنعة

 

الموضوع
9

10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16876
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :16875
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2/10
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي لشراء ادوية لعالج مرضى السرطان لمركز حسين 
مكي جمعه للجراحات التخصصية من/ شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (موزع محلي وحيد) 

ليصبح (-/772,500 $) ما يعادل (-/232,870 د.ك)  فقط مائتين واثنى وثالثون الف  
وثمانمائة وسبعون دينار  الغير بدال من (-/853,776 $) ما يعادل (258,694/128 د.ك)  وذلك

لتقديم الشركة تخفيضا بالسعر

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي لشراء   ادوية (حقن) لعالج ارتفاع الكوليسترول 
بالدم لكافة المستشفيات من/ شركة الدائرة المركزية (الموزع المحلي) ليصبح (-/191,580 
د.ك)  فقط مائة واحدى وتسعون الف  وخمسمائة وثمانون دينار  الغير بدال من (-/205,200 

د.ك) وذلك لتقديم الشركة تخفيضا بالسعر

 

طلب شراء البند رقم (219) مواد استهالكية لحاجة قسم القلب في مستشفى االميري على النحو 
التالي :

-  البند رقم (1/219) من / شركة الدائرة المركزية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/19,576 د.ك)

-  البند رقم (2/219) من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت(اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/29,400 د.ك)

- البند رقم (3/219) من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (رابع اقل االسعار)بمبلغ
اجمالي قدره (-/138,842 د.ك)

 

الموضوع
13

14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :7532
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :15706
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

طلب شراء البند رقم (218) مواد استهالكية عبارة عن مثبتاب وروابط وبعض قطع غيار 
لألطراف الصناعية الجاهزة لمركز االطراف الصناعية من / شركة مارين جروب (أقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/175,375 د.ك)  فقط مائة وخمسة وسبعون الف  وثالثمائة وخمسة 
وسبعون دينار  الغير

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء وتوريد البند رقم (187) مستهلكات خاصة بجراحة المناظير 
لكافة اقسام الجراحة في المستشفيات من / شركة الدائرة المركزية  بدال من/ شركة ياكو الطبية  

وذلك النتقال الوكالة

 

(اعيد بحث) طلب إلغاء شراء البند رقم (131-6) بالونات ودعامات خاصة بقسطرة األطفال 
بأحجام مختلفة لمستشفى الصدري - وحدة قسطرة األطفال من/ شركة آرجون للتجارة العامة 

وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع
16

17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع إحالة شكوى شركة  اللوجين 
العربية للتجارة العامة والمقاوالت  الى الجهة لالطالع واففادة وموافاة الجهاز بالرد خالل 

أسبوعين من تاريخه

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :168
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :28/3/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

طلب اإلذن لشراء البند رقم (142) مستهلكات لحاجة قسم القلب لحاجة مستشفى األميري على 
النحو التالي :-

-البند رقم (1/142) من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (سابع أقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/924 د.ك)  فقط تسعمائة وأربعة وعشرون دينار كويتي الغير .

- البند رقم (2/142) من / شركة طارق العوضي وشركاه (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/1,440د.ك)  فقط ألف وأربعمائة وأربعون دينار كويتي الغير .

- البند رقم (3/142) من / شركة آرجون للتجارة العامة والمقاوالت (سادس أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/4,870 د.ك)  فقط أربعة آالف وثمانمائة وسبعون دينار كويتي الغير .

- البند رقم (4/142) من / شركة ميد فيجن للخدمات (رابع أقل االسعار) الطبية بمبلغ اجمالي 
قدره(-/7,500 د.ك)  فقط سبعة ىالف وخمسمائة دينار كويتي الغير .

- البند رقم (5/142) من / شركة ياكو الطبية (خامس أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/15,761د.ك)  فقط خمسة عشر ألف وسبعمائة وواحد وستون دينار كويتي الغير .

- البند رقم (6/142) من / شركة مودلكس للتجارة العامة والمقاوالت (ثامن أقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره

(-/82,400 د.ك)  فقط اثنان وثمانون ألف وأربعمائة دينار كويتي الغير .

مرفق كتاب الوزارة رقم (9282)  المتضمن انتقال وكالة ETHICON (J&J)   لتصبح 
لشركة الدائرة المركزية بدال من شركة ياكو الطبية 

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 303LS7 مواد مخبرية تستخدم فحوصات جينية للمختبرات 
الخارجية - إدارة الهندسة الطبية وفقا لنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49)

لسنة 2016 

بيانات الممارسة :
 - تقبل العروض البديلة .

- قابلة للتجزئة .
- نسبة االوامر التغييرية %25 .

 

الموضوع
19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :802
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

 رقم الكتاب :804
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

 رقم الكتاب :790
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

طلب شراء البند رقم (216) لوازم و مستهلكات خاصة مرضى البتور لالطراف الصناعية 
لألطراف السفلية لحاجة مركز األطراف الصناعية من الشركات التالية:

- البند رقم (1-216) من / شركة اللجين العربية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/2,500 د.ك ) .

- البند رقم (216/2) من / شركة بدر سلطان واخوانه  (ثالث اقل االسعار ) بمبلغ إجمالي قدره 
(-/72,810 د.ك ).

 

طلب اإلحاطة والعلم بتعديل شراء وتوريد البند رقم (59-1) حبوب (أدوية) لعالج أمراض 
األعصاب لحاجة كافة المستشفيات ليصبح مع/ شركة الرواني هلث كير للتجارة العامة بدال من 

شركة/ الرواني للتجارة العامة والمقاوالت وذلك النتقال حق توزيع مواد الشركة المصنعة

 

طلب االحاطه والعلم بتعديل شراء البند (74) قساطر جاهزة لالستخدام الحتوائها على جل لكافة 
االقسام في المستشفيات ليصبح من/ شركة ميد فيجن بدال من/ شركة طارق العوضي وشركاه 

وذلك إلنتقال حق التوزيع لمواد الشركة المصنعه

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (1) من مناقصة الخليج رقم (2) لوازم جراحة األنف 
واالذن والحنجرة لمناقصة الخليج لتصبح من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية 

وذلك النتقال حق توزيع مواد الشركة المصنعة

 

الموضوع
21

22

23

24

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/2277$
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

شركة اللجين العربية للتجارة العامة والمقاوالت ش 
ت
 
 

 رقم الكتاب :2018/2282$
 تاريخ الكتاب :2018/09/09
شركه اوكسجين الكويت ذ م م

 
 

شكوى الشركة على ترسية الممارسة رقم 006AR7 شراء البند رقم (218) مواد استهالكية 
عبارة عن مثبتاب وروابط وبعض قطع غيار لألطراف الصناعية الجاهزة لمركز االطراف 

الصناعية على/ شركة مارين جروب حيث انها الوحيدة المخولة بتنفيذ العقد لالسباب الموضحة 
بكتابها

 

فقا للمادة 45 الكفالة البنكية موجهة للجهة شكوى الشركة الستبعادها  من المناقصة رقم م . ط 
/2018/1  تزويد مستشفيات وزارة الصحة باألوكسجين الطبي السائل و تعبئة سلندرات الغازات 
الطبية وطلب استبدال الكفالة البنكية المقدمة سابقا وقبول اصل الكفالة المعدلة لتصبح للجهاز 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة .

 

الموضوع
25

26

م

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

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى 
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/2435$
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

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 جريتنجس بلس للدعاية واإلعالن
2- شركة ايقون العالمية للتجارة العامة والمقاوالت

3- شركة مجموعة مارس انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت
4- شركة فيم للتجهيزات الغذائية

ET SOLAR ITERNATIONAL CO.LIMITED 5- شركة
6- شركة تكنلوجيا التشييد للمقاوالت العامة للمباني

7- شركة دافينشي باالس للتجارة العامة
8- شركة الجمران األهلية للتجارة العامة والمقاوالت

9- شركة الضمان للتأمين التكافلي
10- شركة الوسيط المعتمد للتجارة العامة والمقاوالت

11- شركة المحور الملكي للتجارة العامة
12- شركة األغصان الخضراء للمقاوالت التجارية

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 
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 عقود الخدمات اإلستشارية

بلدية الكويت

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :14357
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :9496
 تاريخ الكتاب :2018/08/26

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد مشروع تطوير نظام المعلومات الجغرافية المبرم مع / مكتب خطيب 
وعلمي بالمشاركة مع دار ام اي اس لالستشارات بمبلغ إجمالي قدره(-/74,423 د.ك) لمدة 18 

شهر اعتبارا من 2018/8/16 لغاية 2020/2/15 لألسباب المحددة بكتاب البلدية.

-مرفق كتاب البلدية رقم 14525 بتاريخ 2018/8/2 بشأن تصحيح نهاية مدة التمديد.

 

طلب االحاطة والعلم  بتعديل القيمة اإلجمالية لألمر التغييري الرابع الصادر علىعقد االتفاقية رقم 
ج ك/05/04/3 دراسة وتصميم واإلشراف على مشاريع البنية التحتية المبرم مع / المجموعة 

المعمارية الكندية بالتعاون مع دار اس اس اتش انترناشيونال لالستشارات الهندسية لمدة (42) 
شهر اعتبارا من 2018/3/28 لغاية 2021/9/27 لتصبح  (-/7،805،690 د.ك) بدال من (-

/7،811،962 د.ك) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على أن يكون التمديد األخير

عدم موافقة كل من:
رئيس مجلس ادارة الجهاز باالنابة/ د. رنا الفارس

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

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 26-09-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان


