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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/14
04-جمادي الثانى-1439 

   االثنين 
2018-02-19 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-02-19

)(   االثنين 2018/14 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
حامد أحمد العلبان

د. محمد عبدالله العيسى
محمد ناصر الخرافي
عادل إبراهيم خريبط

عبد الله مبارك الشريف
السيدة/ وضحة العميري

سالم ذياب العنزي

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي
د. رنا عبدالله الفارس

بدر عبداللطيف الدويسان

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل جامعة الكويت

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيدة/ فرح الجحيدلي     مهندس صناعي

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

1
2
3
4
5
6
7

8

1

1
2

3

1

2

3
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل جامعة الكويت
 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 

الكويتية

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

السيد/بدر سعود الحويتان     رئيس فريق 
التنسيق الخارجي

السيده/ ماريا ابراهيم     صائغ  أول نظم 
مالية

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ حمدان الخشاب     رئيس قسم النظم 
االلية

د. يعقوب الزايد     مدير المركز الطبي 
للتأهيل

السيد/ محمد عبدالرؤوف     باحث قانوني

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون 
التجارية

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج 
الثقافية

3
4

5

6

7

8

9
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14



2018/14 Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الدفاع

شركة نفط الكويت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الرقم :- 2417724173

2030641-RFP -: الرقم

2028846-RFP -: الرقم

الرقم :- هـ ع / ش أ م /2018/2017/20

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد مياه شرب معبأة للقوات االمريكية

 

  (132-11KV) فض عطاء مناقصة/ممارسة  إنشاء ثالث محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد
و ما يتصل بها من خطوط كهربائية جنوب و شرق الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات عامة لمستشفى األحمدي في مجال التغذية والغسيل 
والكي والخياطة 

 AHMADI HOSPITAL GENERAL SERVICES FOR CATERING
LAUNDRY AND TAILORING

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب اثاث المرحلة االولى من المكتبة المركزية بمبنى 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

فض عطاء مناقصة/ممارسة  شحن وتوزيع وبيع اصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون الرقم :- م و ث ف أ 2018/2017/2
واآلداب

 

الموضوع
5
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page6 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2408
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

طلب التمديد الثالث لفترة دراسة عطاءات المناقصة رقم 2016/2015/11 توريد وتركيب 
وصيانة اعمال التأثيث والتصميم الداخلي لمبنى االمانة العامة للمجلس البلدي لمده اسبوعين 
وذلك ليتسنى للمكتب االستشاري تقديم الدراسة المطلوبة وذلك بناءا على طلب الجهة المشرفة 

ادارة االنشاءات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة مع موافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page7 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1798
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (8) مع شركة إيبال الستشارات الكمبيوتر لشراء تراخيص برمجيات 
مايكروسوفت اإلضافية وخدمات استشارية لألمانة العامة لمجلس الوزراء بمبلغ اجمالي قدره (-
/433,969 د.ك)  فقط اربعمائة وثالثة وثالثون الف  وتسعمائة وتسعة وستون دينار الغير وفقا 

لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page8 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :233
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 11-2017/2016 توريد و تركيب البنية التحتية لنظم المعلومات مع /
شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/137,000 د.ك) فقط 

مائة وسبعة وثالثون الف دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د. عبدالله العنزي     مدير المشروع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page9 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :11132
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب تمديد الكفالة االولية لشركة كواليتي نت للتجارة العامة الفائزة بالمناقصة رقم 6-
2016/2015 مشروع توسعة شبكة االلياف الضوئية لمدة شهرين

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ماريا ابراهيم     صائغ  أول نظم مالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page10 اجتماع رقم :

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3978
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 2017/18-2018 استئجار عدد (39) سيارة 
متنوعه بدون سائق وبدون وقود بين الشركات المحددة بالكشف المرفق بكتاب الديوان وذلك 
لقرب انتهاء العقد الحالي لالعمال وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة

إطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 4006 المتضمن نص المادة رقم (18)
و كتاب الديوان رقم 4066 بتاريخ 2018/2/15 المتضمن موافقة الفتوى والتشريع

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات طرح األعمال 
بممارسة محدودة وفقـا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page11 اجتماع رقم :

ديوان سمو ولي العهد

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :82
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/14،000 د.ك) فقط اربعة عشر 
الف دينار الغير ما يعادل نسبة (20%) على قيمة العقد رقم (2017/7-2018) توفير وتقديم 

بوفيهات ووجبات غذائية لضيوف الديوان المبرم مع / الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية وذلك
لتلبية احتياجات الديوان

*على أن تتم المحاسبة بناءا على السحب الفعلي من الوجبات والبوفيهات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عبدالرؤوف     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page12 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :39
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم (4- 2018/2017) توريد وتركيب وتشغيل أجهزه وحدة العالج 
الطبيعي للهيئة بين الشركات المتخصصة وذلك وفقا لنص المادة رقم (17) من قانون رقم (49) 

للمناقصات العامة ولألسباب الموضحة بكتاب الهيئة.

- قابلة للتجزئة
- ال تقبل العروض البديلة

- شرط الخبرة ال تقل عن 5 سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

د. يعقوب الزايد     مدير المركز الطبي للتأهيل

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page13 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :19
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

طلب التمديد السادس لعقد رقم و أ/20104 للمناقصة رقم و أ/2012/2011/120(ع) صيانة 
وتشغيل معدات واجهزة ومولدات محطات الطوارئ لالرسال االذاعي والتلفزيوني في محطات 
الصبية والجليعة والمطالع وجنوب الصباحية والصيانة الدورية لمبنى الترددات في الشويخ 

المبرم مع / شركة سلطان لالتصاالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/6/1 حتى 
2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/76,800 د.ك) فقط ستة وسبعون الف وثمانمائة دينار 

الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة البديلة رقم وأ/2018-2017/272

 

طلب التعاقد المباشر رقم (0149_2018/2017 ) لشراء حقوق عرض المسلسل التلفزيوني 
(هم نوايا ) عدد (30) حلقة مع / شركة التوليب لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره(-/450,000 
دك) فقط اربعمائة وخمسون الف دينار الغير وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج الثقافية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. محمد العيسى

ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ أ.عبدالله الشريف
ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page14 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1252
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

 رقم الكتاب :1104
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/27 (ع) توفير باصات النقل الجماعي (استئجار) الدارة
الخدمات العامة على / شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي
قدره(3,085,980/930 د.ك) فقط ثالثة ماليين وخمسة وثمانون الف وتسعمائة وثمانون دينار  

وتسعمائة وثالثون فلس الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

طلب الغاء المناقصة رقم 2016/2015/96 توريدوتركيب ستائر متنوعة (معدنية - رول - شرائح
- قماش) الدارة التاثيث واالسكان بالجامعة لعدم توافر االعتماد المالي والعتذار شركتين.

اطلع الجهاز على التالي:
-  كتاب شركة طريق الحياة رقم (2017/1677) المؤرخ في 2017/11/20 المتضمن االعتذار 

عن المناقصة.
- كتاب مؤسسة النموذجية رقم (2017/1680) المؤرخ في 2017/11/20 المتضمن االعتذار 

عن المناقصة.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2015/95) المنعقد بتاريخ 2015/12/16 

المتضمن : الموافقة
ثانيا: الموافقة على االلغاء

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page15 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1127
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

(أعيد بحث) إفادة الشركة بعدم إضافة شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه للتجارة العامة 
والمقاوالت ضمن الشركات المسموح لها باإلشتراك في المناقصة رقم HO/GS/0395 العقد 

الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي بيت الوطنية وذلك إليقافها  عن 
المشاركة في المناقصات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/9/7 وحتى 2018/3/6 لضعف 

0292/C & HO/GS/0218/HO/GS اداءها في تنفيذ العقدين رقم

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الشركة رقم (1372) المؤرخ في 2017/11/21 المتضمن اخفاقات واسباب استبعاد 

الشركة
- كتاب الشركة رقم (1692) بتاريخ 2018/2/6 المتضمن تطبيق المادة 85 من قانون 

المناقصات رقم (49) لسنة 2016.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/بدر سعود الحويتان     رئيس فريق التنسيق الخارجي

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح الممارسة المحدودة رقم  
CCD/0023 خدمات إدارة المخازن بين الشركات المذكورة بكتاب الشركة وفقا للمادة رقم 

(18) من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 بناءا على االسس والمعايير المختارة بالكتاب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/بدر سعود الحويتان     رئيس فريق التنسيق الخارجي

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على عدم اضافة الشركة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page16 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/172
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :170
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :171
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ش /2018/2017/1 توفير ايدي عاملة وأدوات 
ومواد تنظيف لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات على / شركة القدس األهلية 
للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/313,320 د.ك) فقط ثالثمائة 

وثالثة عشر ألف وثالثمائة وعشرون دينار ال غير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فرح الجحيدلي     مهندس صناعي

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ش/2018/2017/2 توفير ايدي عاملة (ضباط امن)
واجهزة ومواد لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات على / شركة الفيصل 

لحراسة المنشآت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/308,700 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية الف
وسبعمائة دينار  الغير.

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/4 توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية 
) لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات على / شركة الفيصل لحراسة المنشآت 
(أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/304,200 د.ك) فقط ثالثمائة واربعة الف ومائتى دينار 

الغير

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page17 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201801688
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

 رقم الكتاب :201803799
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
اوال: اعادة ترسية المناقصة رقم م ع / 2016/2015/46 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم 

واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة األولى) على/ شركة 
المحيسن الدولية للتجارة العامة (ثالث اقل االسعار) بنسبة خصم (17.95%) وذلك العتذار 

الشركات عن تجديد الكفالة

ثانيا: تجديد الكفاالت للمناقصين المشاركين

اطلع الجهاز على كتاب شركة المحيسن الدولية كتاب  (4) المؤرخ في 2018/2/11 المتضمن 
اإلعتذار عن تمديد الكفالة المصرفية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمدان الخشاب     رئيس قسم النظم االلية

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (1,080,597/980 د.ك) فقط  
مليون وثمانون الف وخمسمائة وسبعة وتسعون دينار وتسعمائة وثمانون فلس الغير ما يعادل 

نسبة (14.6%) على قيمة عقد المناقصة رقم م ع/2017/2016/26 إستئجار حافالت مع 
سائقين لنقل طلبة وطالبات مدارس منطقة الفروانية والعاصمه وحولي التعليمية ومدارس التربية

الخاصة والمعاهد الدينية المبرم مع / شركة رابطة الكويت والخليج وذلك لتخفيض عدد 77 
حافلة حتى نهاية العقد.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: عدم الموافقة على توصية الوزارة مع تجديد الكفاالت البنكية

ثانيا: يحال اعتذار شركة المحيسن الدولية للتجارة العامة للوزارة لالطالع واالفادة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page18 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :29144
 تاريخ الكتاب :2017/11/06

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم م ع /2018/2017/2 تنفيذ اعمال اصالح وصيانة 
اجهزة اوراكل لقواعد البيانات (oracle exadata) وملحقاتها وتجديد تراخيص البرامج 

الملحقة بها

-التقبل التجزئة
-التقبل عروض بديله

-نسبة االوامر التغييرية (%25)
-شرط الخبرة ثالث سنوات

-شهادة تثبت بان الشركة موزع معتمد لمنتجات (اوراكل) وحاصلة على حقوق البيع
-شهادة من الشركة االم تفيد االلتزام بتقديم (الدعم الفني) لتنفيذ اعمال العقد والدعم االستشاري 

طوال فترة التعاقد
-كشف تفصيلي عن العقود السابقة مع الجهات الحكومية خالل السنتين الماضيتين

ISO9 و ISO9001 شهادة-
-يجب ان يتضمن فريق العمل ما ال يقل عن عدد (2) خبراء من الحاصلين على شهادات معتمدة 

 (ORACLE EXADATA)
-مقتصرة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع التعديل على الشرط :
1. تقديم شهادة ISO9001 و ISO9  معتمدة وال تقل عن آخر 3 سنوات 

وحذف الشرط:
يجب ان يتضمن فريق العمل ما ال يقل عن عدد (2) خبراء من الحاصلين على شهادات معتمدة 

(ORACLE EXADATA)

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page19 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/179$
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/161$
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,034,634 د.ك) فقط مليون 
وأربعة وثالثون ألف وستمائة وأربعة وثالثون دينار ال غير ما يعادل نسبة (29%) على قيمة عقد

المناقصة رقم RFQ-2035649 توريد رؤوس ابار للحفر التطويري المبرم مع / شركة خف 
للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لزيادة كمية المواد المطلوبة بعد تقديم المورد تخفيض بالسعر 

بمبلغ (-/177,596 د.ك) حسب الجدول المذكور بكتاب شركة النفط ولحين االنتهاء من اجراءات
طرح المناقصة الجديدة رقم 2035225

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية
السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (387,051/686 د.ك) فقط ثالثمائة 
وسبعة وثمانون الف واحدى وخمسون دينار وستمائة وستة وثمانون فلس الغير مايعادل نسبة 

(10%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFQ-2005623 خدمة توريد مادة كيميائية مفككة للزيت
 YEARS BULK SUPPLY CONTRACT4 لمناطق غرب الكويت (I I) المستحلب

FOR: DEMULSIFIER- II (WEST KUWAIT) المبرم مع / الشركة الوطنية 
للصناعات الكيماوية والبترولية وذلك لتوفير كميات اضافية من المادة المطلوبة لحين اإلنتهاء 

2037613-RFQ من اجراءات طرح المناقصة البديلة رقم

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page20 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1682$
 تاريخ الكتاب :2017/11/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/53$
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم RFQ-2035225 تزويد رؤوس آبار للحفر التطويري واآلبار 
الطباشيرية وخدمات اخرى مرتبطة بها على اساس (3) مجموعات مفتوحة على جميع الموردين 

المحليين وعلى ان تكون المواد المطلوبة من صنع احدى الشركات المصنعة المعتمدة لدى 
الشركة والمدرجة اسماءها بوثائق المناقصة وفقا لما يلي:

1- -ان يتم ترسية المجموعتين االولى والثانية على شركتين مصنعتين مختلفتين األمر الذي 
سيعود على الشركة بالمنفعة تحسبا ألي مشكالت متوقعة تطرأ على الشركة المصنعة أو المعدات 

خالل فترة العقد لمدة خمس سنوات.
2-اذا تبين من خالل العطاءات المقدمة بأن االقل سعرا للمجموعتين االولى والثانية من نفس 
الشركة المصنعة والمطابقة فنيا يكون لشركة النفط الحق بالترسية على العطاء الذي يليه من 

شركة مصنعه اخرى مطابقة فنيا الحدى المجموعتين بما يحقق افضل مجموع اسعار

* اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/61 المؤرخ في 2018/1/14 المتضمن نموذج 
اعالن الطرح المعدل

- تقبل التجزئة
- ال تقبل عروض بديلة

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2038910 تقديم خدمات مناولة المواد والتخليص 
 PROVISION OF SERVICES الجمركي وإدارة الشحن وخدمات اخرى مرتبطة بها

, FOR STORES MATERIAL HANDLING , CUSTOMS CLEARANCE
FREIGHT MANAGMNT AND ASSOCIATED WORKS على الشركات 

المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة وفقا ألسس ومعايير األختيار والتأهيل من قبل الشركة.

-ال تقبل التجزئة 
-ال تقبل عروض بديلة 

 

الموضوع
3

4

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/220$
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

-RFP طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين الثالث االقل سعرا المشاركين في المناقصة رقم
2026152 مشروع حقن مياه مارات والمناقيش في منطقة غرب الكويت التالية اسماءهم :

- شركة نوري وكنت للمقاوالت الفنية والصيانة (اقل االسعار)
- شركة الخريف لبيع وصيانة واصالح معدات استخراج النفط (ثاني اقل االسعار)

- شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار)
 لمدة شهرين اعتبارا من 2018/3/7 حتى 2018/5/8 مع موافاة شركة نفط الكويت خطيا 

بأسماء الشركات الموافقة والغير موافقة على التمديد وذلك لحين االنتهاء من تقييم العطاءات 
واجراءات الترسية عن طريق الجهاز واجراءات تجهيز واحضار الكفالة النهائية من قبل الشركة

الموصي عليها واستكمال اجراءات توقيع العقد.

- علما بأنه سيتم اخطار الشركات المذكورة عن طلب التمديد في حال تم االعالن عنه في الموقع 
الرسمي على ان تقوم الشركات بالمتابعة مع قسم التأمين األولي بالجهاز او الموقع الرسمي 

لذلك.

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

 

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/62
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب إعادة عرض ترسية بعض بنود المناقصة رقم هـ ط 2017/2016/13 تجهيز قسم االشعة 
في مستشفى جابر الدارة الهندسة الطبية على النحو التالي :

- البنود ارقام (1 ، 8) على / شركة السلطان المتحدة الطبية بمبلغ (-/1،076،000 د.ك) فقط  
مليون وستة وسبعون الف دينار الغير 

- البنود ارقام (6 ، 13 ، 14 ، 16) على / شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ (-/727،940 د.ك)  
فقط سبعمائة وسبعة وعشرون الف وتسعمائة واربعون دينار الغير 

و ذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/56) المنعقد في 
2017/7/31 المتضمن: الموافقة

مع تجديد الكفالة البنكية لشركة التقدم التكنولوجي

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page23 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1503079
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

طلب التالي :
 اوال : إلغاء المناقصة رقم ص/ م خ ع/11د/2017/2016 غسيل و كي البياضات وصيانة 

االجهزة الفنية(المجموعة الرابعة) المرساة على / شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية بناءا 
على مالحظات ديوان المحاسبة.

       
 ثانيا: التعاقد المباشر مع / شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية بمبلغ اجمالي قدره (-

/1,503,000 د.ك) فقط مليون وخمسمائة وثالثة الف دينار الغير وذلك لتجنب التأخير في 
التعاقد وما يترتب عليه من أضرار في تعطيل الخدمة.

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (20336) المؤرخ في 2018/1/15 المتضمن إلغاء 
المناقصة والتعاقد المباشر 

* مرفق كتاب الوزارة رقم (15354792) المؤرخ في 2018/2/11 المتضمن البنود التي إستند
إليها ديوان المحاسبة.

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

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
أوال: يؤجل الجتماع قادم فيما يخص إلغاء المناقصة

ثانيا: عدم الموافقة على التعاقد المباشر

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page24 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1503074
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
أوال: الغاء المناقصة رقم ص/م خ ع / 11أ/2017/2016 غسيل وكي البياضات وصيانة 

االجهزة الفنية (المجموعة االولى) المرساة على / الشركة الكويتية للخدمات الذهبية للتجارة 
العامة والمقاوالت (اقل االسعار) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

ثانيا : التعاقد المباشر مع / الشركة الكويتية للخدمات الذهبية للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ 
إجمالي قدره (1,317,002/925 د.ك) فقط مليون وثالثمائة وسبعة عشر الف واثنين دينار  
وتسعمائة وخمسة وعشرون فلس الغير  وذلك لتجنب التأخير في التعاقد وما يترتب عليه من 

أضرار في تعطيل الخدمة.

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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 15354794 بتاريخ 2018/8 المتضمن تقرير مفصل 
بمالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
أوال: يؤجل الجتماع قادم فيما يخص إلغاء المناقصة

ثانيا: عدم الموافقة على التعاقد المباشر

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1503076
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

طلب التالي:
أوال: الغاء المناقصة رقم ص/م خ ع/11ج/2017/2016 غسيل و كي البياضات وصيانة 

االجهزة الفنية ( المجموعة الثالثة) المرساة على / مجموعة جود نيوز للتجارة العامة 
والمقاوالت وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

ثانيا: التعاقد المباشر مع / مجموعة جود نيوز للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ اجمالي قدره
(-/1,307,806 د.ك) مليون وثالثمائة وسبعة ألف وثمانمائة وستة دينار ال غير وذلك لتجنب 

التأخير في التعاقد وما يترتب عليه من أضرار في تعطيل الخدمة.

اطلع الجهاز على :
- كتاب الوزارة رقم 20335 المؤرخ في 2018/1/14 المتضمن دمج موضوعين بكتاب واحد

-  كتاب الوزارة رقم 15354791 المؤرخ في 2018/2/11 المتضمن االسباب التي استند عليها
ديوان المحاسبة لرفض الترسية

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

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
أوال: يؤجل الجتماع قادم فيما يخص إلغاء المناقصة

ثانيا: عدم الموافقة على التعاقد المباشر

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1523751
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1539963
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :1522831
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 50 أ / 2012/2011 تقديم خدمات طبية 
مساندة (تمريض) لمنطقة حولي الصحية المجموعة االولى المبرم مع / شركة الصقور الكويتية 
لألمن والحماية لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/27 بمبلغ إجمالي قدره (-/3,098,340 د.ك) 
فقط ثالثة ماليين وثمانية وتسعون الف وثالثمائة واربعون دينار الغير وذلك لالستمرار بتقديم 

الخدمة

 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/32 حراسة وامن مرافق 
الوزارة (المجموعة االولي) منطقتي العاصمة وحولي الصحيتين المبرم مع / شركة المجموعة 

االمنية الفنية للخدمات واالوامر التغييرية الصادرة عليه لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/1,153,515 د.ك)  فقط  مليون  ومائة وثالثة وخمسون الف  وخمسمائة 

وخمسةعشر دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة االستمرار بتقديم اعمال العقد لحين االنتهاء من 
اجراءات اعداد وثائق المناقصة الجديدة

 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/50 ج/2012/2011(ع) تقديم خدمات طبية 
مساندة (ممرض مساعد) لكل من مستشفى االمراض الصدرية ومركز حسين مكي جمعة للجراحات
التخصصية (المجموعة الثالثة) المبرم مع / شركة طارق العوضي وشركاه لمدة سنة اعتبارا من 
2018/11/3 حتى 2019/11/2 بمبلغ اجمالي و قدره (-/1,013,928 د.ك) فقط مليون وثالثة 

عشر ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون دينار ال غير وذلك لالستمرار بتقديم الخدمة

 

الموضوع
5

6

7

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1539970
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

 رقم الكتاب :434064
 تاريخ الكتاب :2017/11/19

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/11ب/2015/2014 غسيل وكي البياضات 
وصيانة األجهزة الفنية (المجموعة الثانية) المبرم مع / شركة السور للغسيل والكوي على البخار

لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/782,460 د.ك) فقط سبعمائة واثنى 
وثمانون الف واربعمائة وستون دينار الغير وذلك لحاجة الوزارة االستمرار بتقديم اعمال العقد 

لحين االنتهاء من اجراءات اعداد وثائق المناقصة الجديدة

 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م خ ع /25ج /2012/2011 حراسة وامن 
مرافق الوزارة (المجموعه الثالثة) المبرم مع / شركة المجموعة االمنية الفنية للخدمات لمدة 

ستة اشهر اعتبارا من 2017/12/18 بمبلغ إجمالي قدره (727,478/400 د.ك) فقط سبعمائة 
وسبعة وعشرون الف واربعمائة وثمانية وسبعون دينار واربعمائة فلس الغير بزيادة (%10) 
على قيمة العقد بناءا على طلب الشركة وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المناقصة 

رقم ص/م خ ع / 2017/2016/23

* اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الوزارة رقم (1530821) بتاريخ 2018/2/7 المتضمن االستعجال بالرد

- كتابي الوزارة رقم (1535218) و (1539969) بتاريخ 2018/2/8 و 2018/2/13 
المتضمنين صورة من موافقه ديوان المحاسبة للمناقصة الجديدة.

 

الموضوع
8

9

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/11/19

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :467081
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/65
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :152349
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2015/2014/38 صيانة 
ودعم فني نظام المعلومات اآللي المتكامل لكل من مستشفى مبارك الكبير والفروانية والجهراء 
المبرم مع / مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2018/3/1 بمبلغ 
إجمالي قدره (-/489,800 د.ك) فقط اربعمائة وتسعة وثمانون الف وثمانمائة دينار الغير بنفس 

الشروط واالسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده .

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1533216) بتاريخ 2018/2/7 المتضمن موافقة وزارة 
الماليه

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (456,111/750 د.ك) فقط أربعمائة 
وستة وخمسون ألف ومائة واحدى عشر ألف وسبعمائة وخمسون فلس ال غير ما يعادل نسبة 
(25%) على قيمة العقد رقم 2017/2537 شراء مواد لفحص غازات الدم ومؤشرات القلب 

على أجهزة I-STST المبرم مع / شركة بدر سلطان واخوانه وذلك لحاجة الوزارة لزيادة 
الكميات

 

طلب التجديد الخامس لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/11ج/2012/2011(ع) غسيل وكي 
البياضات وصيانة االجهزة الفنية (المجموعة الثالثة) المبرم مع / شركة الصانع للمقاوالت 

الكهربائية لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/1 حتى 2019/4/30 بمبلغ اجمالي قدره 
(394,376/400 د.ك) فقط ثالثمائة وأربعة وتسعون ألف وثالثمائة وستة وسبعون دينار 

وأربعمائة فلس ال غير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة 
11ج/2017/2016

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1503077 المؤرخ في 2018/1/23 المتضمن فصل 
الطلبات.

 

الموضوع
10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1523748
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1523747
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

طلب التجديد الخامس لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/11 د/2012/2011(ع) غسيل وكي 
البياضات وصيانة االجهزة الفنية (المجموعة الرابعة) المبرم مع / شركة كويت بريتشارد للصيانة

والتنظيف لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/1 بمبلغ اجمالي قدره (388,555/200 د.ك) فقط 
ثالثمائة وثمانية وثمانون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون دينار ومائتى فلس الغير بعد الزيادة 

بنسبة (10%) في سعر الغسيل بناءا على طلب الشركة.

اطلع الجهاز على :
* كتاب الوزارة رقم (1503084) المؤرخ في 2018/1/22 المتضمن فصل الطلبات 

* كتاب شركة كويت برتشارد بتاريخ 2018/1/25 المتضمن عرض السعر.

 

طلب التجديد الخامس لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 11 أ / 2012/2011 غسيل وكي 
البياضات وصيانة االجهزة الفنية (المجموعة االولى) المبرم مع / شركة االبرق التجارية لمدة 
سنة اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ إجمالي قدره (366,263/172 د.ك) فقط ثالثمائة وستة 

وستون الف ومائتين وثالثة وستون دينار ومائة واثنى وسبعون فلس الغير وذلك لحين اإلنتهاء 
من إجراءات المناقصة رقم ص/ م خ ع/11أ/2017/2016.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1503069 المؤرخ في 2018/1/24 المتضمن فصل 
الطلبات.

 

الموضوع
13

14

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/14 Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/548
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

 رقم الكتاب :3002
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :1833
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

طلب إعادة عرض ترسية الممارسة رقم هـ ط/2015/269-2016 شراء أجهزة وملحقاتها 
VENTILATORS, VITAL SIGN MONITORS, BGA MACHINES لحاجة 
مجلس أقسام الجراحة العامة التخصصية (مستشفى ابن سينا/ جراحة األطفال) على / شركة 

هيلث كير داينامكس للتجارة العامة (خامس أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/215.811 د.ك) 
فقط مائتين وخمسة عشر الف وثمانمائة واحدى عشر دينار الغير وذلك بناء على مالحظات 

ديوان المحاسبة.

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

 

 AV طلب تعديل القيمة االجمالية للبند رقم (186/2) شراء مادة استهالكية خاصة بجهاز
OXIMETER MEASURE HEMODYNAMIC FUNCTION للمستشفى 

االميري  المبرم مع / شركة االمارة للتجارة العامة و المقاوالت ليصبح (-/21,965 د.ك) فقط 
احدى وعشرون الف وتسعمائة وخمسة وستون دينار الغير بدال من (-/23,000 د.ك) وذلك 

لتقديم الشركة تخفيض بالسعر حسب موافقة ديوان المحاسبة

 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد حبوب لعالج امراض االعصاب لكافة المستشفيات 
مع / شركة بدر سلطان وإخوانة بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك إلنتقال الوكالة.

 

الموضوع
15

16

17

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/50) المنعقد في 
2017/7/10 المتضمن: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 21-02-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


