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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/32
08-شعبان-1439 هـ 

   االثنين 
2018-04-23 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-04-23

)(   االثنين 2018/32 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
بدر عبداللطيف الدويسان

حامد أحمد العلبان
عادل إبراهيم خريبط
محمد ناصر الخرافي

هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
سالم ذياب العنزي

د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

د. محمد عبدالله العيسى

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5
6

7
8
9

1

2

3

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  25-04-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية
 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 

السيد/ حمد المطيري     مراقب شبكة 
المراسلين قطاع االخبار

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم 
المشتريات

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيد/ عبدالله البشر     مهندس كمبيوتر

السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود 
وضبط الجودة

السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل 
والدعم الفني

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات البنكية

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات 
العامة

السيد/ جاسم الوهيب     رئيس قسم الخدمات
العامة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

17
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

السيده/ منى القبندي     رئيس قسم 
المناقصات

17
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فض العطاءات

وزارة الصحة

وزارة األعالم

بلدية الكويت

الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

الرقم :- ص / م خ ع /2018/2017/5

الرقم :- و أ /2018/2017/268

الرقم :- 2018/2017/2

الرقم :- 2017/18

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تخليص ونقل مستوردات وبضائع ومشحونات الوزارة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجهيز خدمات التنظيف و التقل الداخلي و التخلص من النفايات 
بمبنى مجمع االعالم و المحطات الخارجية التابعة لها

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار مركبات متنوعة مع سائق و مع وقود

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات اعمال النظافة في مباني الصندوق الكويتي للتنمية

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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فض العطاءات

الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للصناعة

الهيئة العامة البيئة

الرقم :- هـ ع ر 2018-2017-1

الرقم :- مناقصة رقم ( هـ ع ص/خ ك/13 /2016 
( 2019/

الرقم :- هـ ع ب/2018/2017/3

الرقم :- هـ ع ب/2018/2017/2

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال أبراج إنارة للملعب الرئيسي بنادي الفحيحيل الرياضي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال صيانة وتشغيل االعمال الكهربائية والهاتفية للمبانى 
والمنشأت والطرق والساحات التابعة للهيئة العامة للصناعة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير خدمات التنظيف والضيافة الهيئة العامة للبيئة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير خدمات االمن والحراسة والمراسلين للهيئة العامة للبيئة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

5

6

7

8

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :18/1
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بتغيير الوكيل المحلي لشركة شاينا ستيت كونستركشن انجينيرينج 
كوربورشن ليمتد  لتصبح شركة الخرافي لالنشاءات(الوكيل المحلي) بدال من شركة الخرافي 

ناشيونال  للمناقصة رقم 14/13/1010C/KU/KUCP انشاء وتشغيل وصيانة مباني سكن 
الطالب والطالبات نادي الموظفين االداريين المدرسة النموذجية المباني المساندة الوحدة 

االكاديمية في مدينة صباح السالم الجامعية حسب دراسة الموضوع من قبل مدير المشروع وذلك 
لالسباب المذكورة بكتاب الجامعة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1285
 تاريخ الكتاب :2018/01/23

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/29 توريد وتركيب شبك حماية 
لمحمية الصليبخات البحرية مع قواعد خرسانية (أحد المشاريع المتعلقة باعادة تاهيل البيئة 
الكويتية) على / شركة الخليج واوروبا للخدمات العقارية (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/166,080 د.ك) فقط مائة وستة وستون الف وثمانون دينار الغير شريطة إستدعاء الشركة 

لتقديم المستندات المطلوبة بكتاب الهيئة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1487
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد رقم 63 شراء عدد (2100000) نماذج اصدار البطاقة الذكية 
SMART CARD باألمر المباشر مع / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي و اوالده بمبلغ 

اجمالي قدره (-/4,359,600 د.ك)  فقط اربعة ماليين  وثالثمائة وتسعة وخمسون الف  وستمائة
دينار  الغير على أن يتم التوريد على دفعات تبدأ من 2018/4/1 حتى إنتهاء السنة المالية في 
2019/3/31 طبقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 3116 المؤرخ في 2018/4/3 المتضمن موافقة ادارة 
الفتوى والتشريع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل والدعم الفني

الموضوع
1
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبيه ثلثي االعضاء الموافقة
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان
ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

إفادة الجهاز بانتهاء الكفاالت األولية للمناقصة 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 البنكية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4784
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب إعادة عرض التعاقد المباشر رقم (7) مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر (الموزع الوحيد
المعتمد من الدرجة األولى في دولة الكويت) لتوفير تراخيص IBM Filenet لتطبيق تكنولوجيا
المعلومات في تطوير اعمال وخدمات للقطاع الحكومي نظام التراسل االلكتروني (G2G) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/ 197,000 د.ك) فقط مائة وسبعة وتسعون الف دينار وذلك بناءا على مالحظة 

ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن االمانة العامة 
لمجلس الوزراء والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان
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ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :30212
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2-
2016/2015 توفير خدمات النظافة الالزمة للديوان المبرم مع/ شركة جلوبال العصرية الدارة 
المرافق اعتبارا من 2018/4/1حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/63,855 د.ك)  فقط 

ثالثة وستون الف  وثمانمائة وخمسة وخمسون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار وذلك لحين 
االنتهاء من اجراءات طرح الماقصة الجديدة رقم 2018/2017/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االلتزام وفقا للمادة رقم 19من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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وكالة األنباء الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :818
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

طلب تعديل مبلغ ترسية المناقصة رقم 2017/2016/2 اعمال الصيانة الشاملة والتركيبات 
الهندسية بمبنى الوكالة المرساه على/ شركة الخليج الهندسية (ثاني اقل االسعار) ليصبح (-

/235,080 د.ك)   فقط مائتين وخمسة وثالثون الف  وثمانون دينار  الغير بدال من (-
/238,680 د.ك) بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة الواردة بكتابهم بتاريخ 
2018/2/6

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :840
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :1962
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/1 امن وحراسة مبنى االمانة على /شركة 
الرائد للحراسة (خامس أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/105,660د.ك)  فقط مائة وخمسة 

الف  وستمائة وستون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات .

- اطلع الجهاز على كتاب األمانة رقم (1955/2018) المؤرخ في 2018/4/22 والمتضمن 
اعتذار شركة النسور الذهبية عن عمل الموازنة التثمينية مع إلتزامه بالتعهد بجمبع ما جاء ببنود 

الرواتب المحدد بوثيقة المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جاسم الوهيب     رئيس قسم الخدمات العامة

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ إجمالي قدره (-/81,000 د.ك)  فقط احدى 
وثمانون الف  دينار  الغير من قيمة عقد المناقصة رقم 2017/2016/1 الخاصة بأعمال 

التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات والمراسالت الداخلية لقطاعات األمانة المبرم 
مع/ شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن اعتبارا من 2018/7/1 وذلك لتخفيض عدد 

(30) عامل إلتزاما بقرار مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العمالة بنسبة (%25)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ترسية على /شركة الرائد للحراسة (خامس أقل االسعار) 
بعد استبعاد الشركات التالية :

-شركة /النسور الذهبية لحراسة المنشآت (أقل األسعار) لعدم استيفاء قيمة راتب المدير
-شركة / مركز الرواد للخدمات االمنية (ثاني أقل األسعار) لعدم التزامه بتسعير جدول تحليل 

االسعار و حساب التكاليف
-شركة /العين لحراسة المنشآت (ثالث أقل األسعار) لعدم استيفاء شرط الخبره المطلوبة

-شركة/ جلوبال العصرية الدارة المرافق (رابع أقل األسعار) لعدم استيفاء شرط الخبره المطلوبة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/739$
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

شركة احمد يوسف بهبهاني للتجارة العامة 
والمقاوالت ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2018/871$
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

طلب تمديد موعد إقفال المناقصة رقم ب ب هـ/2018/2017/2 توريد وتركيب وصيانة الشبكة 
الهاتفية في محافظتي العاصمة - حولي

 

إعتذار الشركة من اإلستمرار في المشاركة بالمناقصة المناقصة رقم ب ب هـ 2016/2015/7 
تنظيف وخدمة مرافق ومكاتب وزارة المواصالت لمدة (3) سنوات

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد لمدة إسبوعين

  

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :201807831
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :31
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

شركة بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع /2017/2016/4 تنفيذ 
اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية ( المنطقة 

الثالثة ) لمدة ثالثة أشهر وذلك لحين الحصول على موافقة المالية ثم ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

افادة الشركة باستعدادها لتوقيع عقد المناقصة رقم م ع/2016/2015/29 انشاء وانجاز وصيانة
عدد (10) صاالت تربية بدنية في المدارس بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام تسليم المفتاح مع 

الوزارة وتقديم الكفالة البنكية المطلوبة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  قرر مجلس ادارة الجهاز عدم قبول طلب الشركة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :3298
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ع/ش أ 
م/2018/2017/18 توريد تراخيص برامج الحاسب اآللي الخاصة بشركة مايكروسوفت للهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله البشر     مهندس كمبيوتر

طلب الغاء المناقصة رقم هـ ع / ش أ م/2018/2017/52 الخاصة بترقية النظام االكاديمي اآللي
(البانر) للهيئه وذلك لتقدم عطاء وحيد

- اطلع الجهاز على كتاب مؤسسة نسيج النظم العربية المتطورة للكمبيوتر رقم (2018/788) 
المؤرخ في 2018/4/8 والمتضمن اإللتزام بالعرض الفني والمالي مع طلب اإلجتماع مع 

اإلدارات المعنية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االلغاء استنادا للمادة رقم 54 من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للقوى العاملة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4048
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

 رقم الكتاب :3893
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (166,992/272 د.ك)  فقط مائة 
وستة وستون الف  وتسعمائة واثنى وتسعون دينار  ومائتين واثنى وسبعون فلس  الغير ما يعادل

نسبة (9.56%) على قيمة عقد المناقصة رقم (4-2017/2016) األعمال السنوية للتنظيف 
والنقل الداخلي والتخلص من النفايات لكافة وحدات الهيئة المبرم مع / شركة صفا الوطنية 

لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن وذلك بعد نقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة والجهاز التنفيذي للهيئة اعتبارا من 2018/4/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/سعيد الجسمي     مراقب الخدمات العامة

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره  (-/79,028 د.ك)  فقط تسعة 
وسبعون الف  وثمانية وعشرون دينار  الغير مايعادل نسبة (10.5%) على قيمة عقد رقم 3-

2017/2016 اعمال حراسة وامن وسالمة المباني والمنشأت التابعه للهيئة المبرم مع/ شركة 
المتحدة الدارة المرافق وذلك بعد نقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 

والجهاز التنفيذي للهيئة اعتبارا من 2018/4/1

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3540
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :3609
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

طلب المجلس االتي:
أوال: التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2012/2011/7 أعمال إعادة تأهيل متحف 

الكويت الوطني -المرحلة الرابعة - اعمال التشطيبات و االعمال الخارجية المبرم مع/شركة 
المدير الكويتي للتجارة العامة والمقاوالت من 2018/4/15 حتى 2018/9/30 بدون تكلفة مالية

وذلك لتأخر صرف دفعات المقاول أرقام(11,10)

ثانيا: طلب تعديل نهاية المشروع لتصبح 2018/9/30 بدال من 2018/11/16

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

طلب تعديل مبلغ تمديد عقد المناقصة رقم م و ث ف أ 2014/2013/4 اعمال النظافة للمقر 
الرئيسي للمجلس  واالدارات التابعة المبرم مع/شركة الجوهرة للتنظيف والمناولة  ليصبح ( 
180,651/960د.ك)   فقط مائة وثمانون الف  وستمائة واحدى وخمسون دينار  وتسعمائة 
وستون فلس  الغير بدال من(180.663/960 د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة .

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1732
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة  رقم م و ث ف أ/2018/2017/5 تغطية عمليات الشحن 
للمعروضات الفنية واألنشطة لفعاليات المجلس لمدة ثالث سنوات

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة 

-التقبل التجزئة 
-االوامر التغييرية %5

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :755/5/662
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :194
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/386
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد رقم 167674 توريد غازات صناعية وطبيعية لمختبرات ومواقع المعهد
المبرم مع / شركة اوكسجين الكويت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 

بمبلغ اجمالي قدره (-/50,000 د.ك)  فقط خمسون الف  دينار  الغير  لحين االنتهاء من 
اجراءات طرح المناقصة الجديده 2018/2017-8

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ منى القبندي     رئيس قسم المناقصات

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 27-2017/2016 تأجير سيارات الصيانة 
والنقليات والضيافة لمدة ثالث سنوات. 

* بيانات المناقصة :
- تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة 
- تقديم ثالث نسخ من العطاء

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 7-2018/2017 إنشاء وإنجاز وحدة نموذجية لإلنتاج الزراعي 
في محطة معهد الكويت لألبحاث واالبتكار في كبد.

بيانات المناقصة:
-تقبل عروض بديلة 

-التقبل التجزئة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2018/80$
 تاريخ الكتاب :2018/01/18

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
أوال:  اعتذار شركة نفط الكويت عن قبول اشتراك الشركة الكويتيه االولى للتجارة العامة 

والمقاوالت بالمناقصة رقم RFP-2029867 أعمال إنشائية لطرق جنوب الرتقة 
 CONSTRUCTION OF SOUTH RATQA ROADS

ثانيا: تطبيق المادة رقم (85) من قانون 49 للمناقصات العامة لسنة 2016 على/ الشركة 
الكويتيه االولى للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لضعف أداؤها في عقد رقم (15051869) 

إنشاء مبنى مكاتب النفط وقسم الحماية الحيوية والسور المحيط في حقل جنوب الرتقة

اطلع الجهاز على الكتب التالية:
- رقم 2017/1743 المؤرخ 2017/12/6المتضمن اعتذار شركة نفط الكويت عن قبول اشتراك 

الشركة
- رقم 2018/804 المؤرخ في 2018/3/22 و الكتاب رقم 2018/807 المؤرخ 2013/4/8 

المتضمن اخالالت الشركة االولى  للتجارة العامة والمقاوالت واسباب استبعادها

- سبب توجيه الدعوة :  تطبيق المادة رقم (85) من قانون 49 للمناقصات العامة 

- بعد اإلستماع الى ممثلي شركة نفط الكويت:
- المهندسة/  لطيفة المطوع     رئيس فريق خدمات العقود والمشتريات

- السيد / خالد العربيد            كبير آمري الشئون التجارية
- المهندس/ منصور عبدالله    كبير مهندسين عالقات موردين

- المهندس/ علي الصفار        اختصاصي

- واإلستماع الى ممثل الشركة الكويتيه االولى للتجارة العامة والمقاوالت :
- السيد/ وديع العبسي       المدير العام / الشريك

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة 
وموافقة عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل ابراهيم خريبط

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/652$
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

-RFP طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح المناقصة المحدودة رقم
2038588 انشاء خط انابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة شمال الكويت 

 NEW STRATEGIC GAS EXPORT PIPELINE FROM NORTH
KUWAIT AREA بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة التي تم تأهيلها 
واعتمادها لدى شركة نفط الكويت وفقا السس ومعايير االختيار والتأهيل المبينة المرفقة تحت 

15A الفئة التخصصية

بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل العروض البديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع رقم (2018/10) المنعقد في 2018/2/5المتضمن: 

عدم الموافقة
ثانيا: الموافقة على طرح المناقصة 

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/700$
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1813$
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

-RFP طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح المناقصة المحدودة رقم
2039533 تزويد و تركيب عدد (11) نوع من الوصالت لرؤوس االبار مع االعمال المرتبطة بها

 
PATTERNS WELL HOOK--UP & ASSOCIATED WORKS11 بين  

الشركات المذكورة بكتاب الشركة التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت وفقا السس 
4A ومعايير االختيار والتأهيل المبينة المرفقة تحت الفئة التخصصية

بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل العروض البديلة

 

-RFP طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح المناقصة المحدودة رقم
2032970 تزويد خدمات التمريض لمستشفى األحمدي بين الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها 
لدى الشركة تحت الفئتين التخصصتين (83) و (93) دون تكرار المبينة بالكشف المرفق بكتاب 

الشركة 

بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل العروض البديلة

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/712 المؤرخ في 2018/4/1 المتضمن بيان عن 
االسس والمعايير

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء القرار السابق  الصادر باجتماع رقم (2018/10) 
المنعقد في 2018/2/5 المتضمن : عدم الموافقة 

ثانيا: الموافقة على طرح المناقصة على الفئة التخصصية 4A دون استبعاد شركة فينسكو 
العالمية للتجارة العامة والمقاوالت

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

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/746$
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

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

شركة ساتكو انيرجي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة في المناقصة رقم RFP-2026886 تقديم 
خدمات صيانة شاملة النظمة كشف الحريق والغاز في مناطق الجنوب والشرق وعمليات التصدير
والبحرية لمدة شهرين اعتبارا من 2018/5/4 حتى 2018/7/5 مع موافاة الشركة خطيا بأسماء 
الشركات الموافقة وغير الموافقة على التمديد وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة

- علما بأن الشركة ستقوم بإخطار الشركات عن طلب التمديد في حال تم االعالن عنه في الموقع 
الرسمي مع ضرورة قيامها بالمتابعة مع قسم الضمانات بالجهاز او عن طريق الموقع الرسمي

 

(اعيد بحث) أوال: شكوى الشركة وكيل شركة TIANJIN PIPE GROUPمن استبعاد 
المصنع من الشركات المصنعة المعتمدة في وثائق المناقصة رقم RFQ-2032276 تزويد 

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

TIANJIN PIPE GROUP ثانيا: طلب اضافة مصنع شركة

ثالثا: تمديد اقفال المناقصة حتى يتسنى لشركة المشاركة

اطلع الجهاز على رد شركة نفط الكويت رقم 2018/889 بتاريخ 2018/4/22

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على إدراج الشركة لقائمة الشركات المشاركة بالمناقصة وتخطر شركة نفط 

الكويت 
ثانيا: تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة إسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :3758
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

شركة الشرق االوسط الجهزة االتصاالت السلكية 
والالسلكية  ذ م م

 
 

إفادة الجهاز بانتهاء الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم وأ / 257/ 2018 
HD توريد وتركيب وفحص وتسليم وضمان محطة فضائية متنقلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد المطيري     مراقب شبكة المراسلين قطاع االخبار

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
وأ/2018/2017/258 مشروع تطوير وتحديث عدد ثالثة استوديوهات بث مباشر اذاعي 

(10,9,5)

 

(اعيد بحث) إفادة الشركة بعدم إستالم نسخة من عقد المناقصة رقم و ا /2017/2016/250 
مشروع االعمال المدنية وتوريد وتمديد وصيانة كوابل الياف ضوئية لربط مبنى وزارة االعالم 
ومحطات االرسال وبعض المواقع الخاصة VIP بالدولة بشبكة الياف ضوئية عالية السرعة 

وتركيب اجهزة الربط والتراسل الالزمة على الرغم من تسليم كفالة اإلنجاز وتوقيع العقد من قبل 
الشركة في 2017/12/6

- اطلع الجهاز على صورة كتاب الوزارة رقم 103 المؤرخ في 2018/4/11 المتضمن توقيع 
العقد في 2018/3/29

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

يحفظ لتوقيع العقد وتخطر الشركة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :112
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :111
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :110
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب التعاقد رقم 2018/0010-2019  انتاج البرنامج التلفزيوني (965 كويت اليوم) الموسمي
بعدد (198 حلقة) مع/ شركة الكوكبة لالنتاج الفني لعرضه على قناة المجلس بمبلغ اجمالي قدره 
(-/895,500 د.ك)  فقط ثمانمائة وخمسة وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير وفقا للمادة رقم

(18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات

 

طلب التعاقد المباشر رقم 2019/2018/12 النتاج البرنامج التلفزيوني أصحاب السلطة بعدد  
(13 حلقة) مع/شركة بيستون اجنسي للدعاية واالعالن واالنتاج الفني لعرضه على قناة المجلس
 بمبلغ اجمالي قدره (-/394,000د.ك)  فقط ثالثمائة واربعة وتسعون الف  دينار  الغير  وفقا 

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

 

طلب التعاقد رقم 2018/0011-2019 النتاج البرنامج الديني (اركان 2) بعدد (30 حلقة) مع/ 
شركة جلف ميديا للنشر والتوزيع واالنتاج الفني لعرضه على قناة المجلس بمبلغ اجمالي قدره (-
/219,900 د.ك)  فقط مائتين وتسعة عشر الف  وتسعمائة دينار  الغير  وفقا للمادة رقم (18) 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

  قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبيه ثلثي االعضاء عدم الموافقة
وموافقة 

رئيس إدارة مجلس الجهاز/ عبدالله سعود العبدالرزاق
عضو مجلس إدارة مجلس الجهاز/ حامد أحمد العلبان

ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي
وموافقة العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :98
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

طلب تكليف بعض الشركات والوكاالت العالمية لتغطية أخبار وأنشطة زيارات حضرة صاحب 
سمو أمير البالد وكذالك الزيارات الرسمية للمسؤولين والوفود الرسمية للسنة المالية 

2019/2018 في حدود مبلغ اجمالي قدره (-/750,000 $) ما يعادل (-/210,750 د.ك).

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :164
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
أوال: الغاء ترسية بند رقم (1-10) للمناقصة رقم هـ ط/2017/2016/14 تجهيز قسم الطب 

النووي - مستشفى جابر المرسى على / شركة نور للتكنولوجيا الطبية وذلك بناءا على مالحظات 
ديوان المحاسبة.

ثانيا : إعادة الترسية على / شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ إجمالي قدره (-/415,000 د.ك) فقط
اربعمائة وخمسة عشر الف دينار الغير .

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الممثل المختص 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1583677
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :1611266
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1583676
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/58 استئجار 
وسائل نقل برية ( سيارات الخدمات ) بنود (1-2) من المجموعة األولى و بند(2) من المجموعة 

الثانية المبرم مع شركة / اوتوماك للسيارات لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 
2019/3/31 بمبلغ اجمالي وقدره (-/1,738,714 د.ك) فقط مليون وسبعمائة وثمانية وثالثون 
وسبعمائة وأربعة عشر دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم ص/م 

خ ع/2018/2017/1

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1531085 المؤرخ في 2018/2/7 المتضمن ذات 
الطلب بدون ذكر اسم الشركة المراد التجديد معها.

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م خ ع /25ب/2012/2011/25 حراسة و امن مرافق 
الوزارة ( المجموعة الثانية) المبرم مع / الشركة العالمية لألمن والسالمة لمدة سنة اعتبارا من 
2018/6/18 بمبلغ إجمالي قدره (975,306/578د.ك)  فقط تسعمائة وخمسة وسبعون الف  

وثالثمائة وستة دينار  وخمسمائة وثمانية وسبعون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات
ترسية المناقصة الجديده ص / م خ ع / 2017/2016/22

 

(اعيد بحث) طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/58 استئجار 
وسائل نقل برية ( سيارات الخدمات ) بنود (1-2-3-5) المبرم مع شركة / الخليج لتأجير 
السيارات لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي وقدره (-/777,012 د.ك) فقط 

سبعمائة وسبعة وسبعون ألف واثنا عشر دينار كويتي ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات 
طرح المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/1.

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1530826 المؤرخ في 2018/2/7 المتضمن ذات 
الطلب بدون ذكر اسم الشركة المراد التجديد معها.

 

الموضوع
2

3

4

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
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1589426
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :1611265
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد االول للعقد رقم ص/م خ ع/2014/2013/58 استئجار وسائل نقل برية
( سيارات الخدمات ) البندين (1.4) المجموعة الثانية المبرم مع / شركة الخليج لتاجير السيارات

لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/753,360د.ك) فقط سبعمائة وثالثة 
وخمسون الف  وثالثمائة وستون دينار  الغير

 

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم م خ ع/2014/2013/35 تشغيل وصيانة واصالح انظمة 
المراقبة اآللية وملحقاتها بمستشفيات ومراكز الوزارة المبرم مع / شركة متكس للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ إجمالي قدره (-/55,498د.ك)
  فقط خمسة وخمسون الف  واربعمائة وثمانية وتسعون دينار  الغير و ذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصة الجديده .

 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفالة األولية للعرض الوحيد للمناقصة رقم ص/م خ 
ع/2017/2016/39 توريد وتركيب وصيانة ودعم فني الجهزة ونظام MIS بمركز بنك الدم 

وادارة نظم المعلومات

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

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 على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :218
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :163
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :231
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

طلب اإلذن لشراء المواد المذكوره بكتاب الوزارة  التى تستخدم لمستلزمات مضخة االنسولين 
لمرضى السكري باألمر المباشر من / شركة طارق العوضي وشركاه (الموزع المحلي) بمبلغ 

إجمالي تقديري(-/4,946,580 د.ك)  فقط اربعة ماليين  وتسعمائة وستة واربعون الف  
وخمسمائة وثمانون دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات 
العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث أن الشركة الوحيدة 

المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية

 

طلب اإلذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة والتي تستخدم كمواد لفحص غازات الدم 
ومؤشرات القلب على أجهزة I-STAT باألمر المباشر من / شركة بدر سلطان واخوانه (الوكيل 

المحلي للمواد المذكورة والحصري) بمبلغ اجمالي تقديري(-/1,824,447 د.ك) فقط مليون 
وثمانمائة وأربعة وعشرون ألف واربعمائة وسبعة واربعون دينار كويتي ال غير وفقا للمادة رقم 

(18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 
رقم 2017/30 , حيث إن الشركة الوحيدة المسجلة بإدارة المستودعات الطبية

 

طلب االذن لشراء AUBAGIO (TERIFUNOMIDE) لعالج االمراض العصبية باالمر 
المباشر من /شركة بدر سلطان واخوانه (موزع محلي)  بمبلغ اجمالي تقديري (-/462,560د.ك)

فقط اربعمائة واثنى وستون الف  وخمسمائة وستون دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من 
قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات 
الطبية

 

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :229/2018
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :230
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :6030
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

طلب اإلذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة والتي تستخدم لعمل فحوصات تحديد العوامل 
الوراثية لمطابقة األنسجة وزراعة األعضاء من / شركة بدر سلطان واخوانه (الوكيل الحصري) 
بمبلغ اجمالي تقديري (-/426,480 د.ك) فقط أربعمائة وست وعشرون ألف وأربعمائة وثمانون 

دينار كويتي ال غير , وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 
والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 , حيث إن الشركة هي الوحيدة 

المسجلة للمواد المذكورة في سجل الموردين بإدارة الهندسة الطبية

 

طلب االذن لشراء TRUE TEST PATCH PANEL 1+2+3 الصقات لفحص حاالت 
الحساسية التالمسية باالمر المباشر من /شركة احفاد صالح الحميضي الدوائية (موزع محلي)  
بمبلغ اجمالي تقديري (-/415,050د.ك) فقط اربعمائة وخمسةعشر الف  وخمسون دينار الغير 
وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة 
بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث الشركة الوحيدة المسجلة للمواد 

بإدارة المستودعات الطبية

 

طلب تخفيض القيمة األجمالية لشراء للبند رقم (60) أدوية حبوب لعالج مرضى التصلب المتعدد 
(S.M) لكافة المستشفيات من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية لتصبح (-
/1,072,000$) بدال من (-/1,608,000$) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع
11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6125
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :211
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب الوزارة التالي 

أوال: تعديل المبلغ االجمالي للبند رقم (1) من مناقصة الخليج رقم (33) توريد لوازم تجهيز 
المستشفيات (المجموعة األولى) المرسى على / الشركة الوطنية للتجهيزات الطبية للشركة 

المصنعة TOP GLOVES  ليصبح (-/1,219,780$) ما يعادل (-/378,132د.ك) 
بدال من (-/947,785$) ما يعادل (-/293,813د.ك) و ذلك لرفع الشركة المصنعه اسعارها وعدم

موافقتها على تثبيت االسعار حيث ان صالحية االسعار قد انتهت طبقا لشروط مناقصة الخليج

 ETHICON GMBH ثانيا: االحاطة والعلم بتعديل شراء المواد للشركة المصنعة
JOHNSON AND JHONSON ليصبح مع / شركة الدائرة المركزية بدال من /شركة ياكو 

الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االذن لشراء مادة (حبوب) AESCIN 50MG,UNIT: TAB لعالج االرتشاحات 
والتورمات الناتجة عن العمليات الجراحية واالصابات لحاجة كافة االقسام في المراكز 

التخصصية والمستشفيات باالمر المباشر من/شركة احفاد حمد صالح الحميضي (موزع محلي) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/280.000د.ك) فقط مائتين وثمانون الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم 

(18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 
رقم 2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمادة بادارة المستودعات

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (360) المؤرخ  2018/4/18 المتضمن تعديل القيمة

 

الموضوع
14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :237
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/73
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :206
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب االذن لشراء ultra steriset gamma infusion وهي تستخدم كأنابيب للدم خالل عملية
غسيل الكلى باالمر المباشر من / شركة التقدم التكنولوجي  (الوكيل الحصري والمحلي) بمبلغ 
اجمالي تقديري (-/240,128د.ك)  فقط مائتين واربعون الف  ومائة وثمانية وعشرون دينار  
الغير ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة 
المستودعات الطبية

 

 طلب اإلحاطة والعلم بشراء البند رقم (123) فحوصات فصائل الدم لحاجة بنك الدم المركزي مع
/ شركة اينو ميدكس  بدال من / شركة طارق العوضي وذلك النتقال وكالة الشركة المصنعة ليصبح

 البمبلغ اإلجمالي (-/225.832 د.ك)

 

طلب االذن لشراء مادة ALECTINIB (ALECENSA) 150MG,UNIT:CAP لعالج 
مرضى السرطان لحاجة مركز حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية باالمر المباشر من/ شركة 

علي عبدالوهاب المطوع التجارية (موزع محلي) بمبلغ اجمالي تقديري (-/599.760$) ما 
يعادل (182.871/360د.ك) فقط مائة واثنى وثمانون الف  وثمانمائة واحدى وسبعون دينار  
وثالثمائة وستون فلس  الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شان المناقصات 
العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30حيث ان الشركة الوحيدة 

المسجلة للمادة بادارة المستودعات الطبية

 

الموضوع
16

17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :204
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :5849
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :213
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب االذن لشراء أدوية بخاخ ASONOR NASAL DROPS SOLUTION لعالج 
أمراض األنف واألذن والحنجرة باألمر المباشر من شركة / روتس لألدوية والمعدات الطبية 
(الموزع المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري (-/169,500د.ك) فقط مائة وتسعة وستون ألف 
وخمسمائة دينار كويتي ال غير , وذلك وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث إن الشركة 
الوحيدة المسجلة بإدارة المستودعات الطبية

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد البند رقم (113)  غيارات دبابيس لجراحة المناظير 
 MEDITERRANEAN/ لكافة اقسام الجراحة في المستشفيات للشركة المصنعه

MESEDTRONIC  مع/ شركة السلطان المتحدة الطبية  بمبلغ إجمالي قدره (-/168,780 
يورو) بدال من/ بدر سلطان واخوانه وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االذن لشراء أدوية لعالج مساعد في حاالت التليف التكيسي في الرئة باالمر المباشر من 
/شركة المعجل لالدوية (موزع محلي) بمبلغ اجمالي تقديري(535,714/29 $) ما يعادل (-

/156,429د.ك)   فقط مائة وستة وخمسون الف  واربعمائة وتسعة وعشرون دينار  الغير وفقا 
للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم رقم 2017/30  حيث الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات 
الطبية

 

الموضوع
19

20

21

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان



2018/32  عدد كويت اليوم 1391تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/05/06 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :212
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :205
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :5913
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

طلب االذن بشراء أدوية ELIGUSTAT 84MG (CERDELGA) UNIT تستخدم 
كحبوب لعالج األمراض الوراثية باألمر المباشر من شركة / بدر سلطان وإخوانه ( الموزع 

المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري (-/411,600 $) أي ما يعادل (125,557/600 د.ك) فقط مائة 
وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي وستمائة فلس ال غير وفقا 
للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم رقم 2017/30 , حيث إن الشركة هي الوحيدة المسجلة بإدارة المستودعات 
الطبية

 

طلب االذن لشراء أدوية ER WINASE 10.000 لمرضى السرطان باالمر المباشر من /شركة
أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (موزع محلي)  بمبلغ اجمالي قدره (-/264,000 يورو ) ما
يعادل (-/93,984د.ك)   فقط ثالثة وتسعون الف  وتسعمائة واربعة وثمانون دينار  الغير وفقا 

للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة 
بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات 

الطبية

 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد التوريد رقم (16/0622G) مستهلكات مع / شركة 
السلطان المتحده الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/79,500 يورو)  فقط تسعة وسبعون الف  

وخمسمائة  يورو  الغير بدال من بدر سلطان وإخوانه وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
22

23

24

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل 
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة
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 رقم الكتاب :5916
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :5850
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :5914
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :5912
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد التوريد رقم (17/2322G) مستهلكات مع / شركة 
السلطان المتحده الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/ 75,500 يورو)  فقط خمسة وسبعون الف  

وخمسمائة يورو الغير بدال من بدر سلطان وإخوانه وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد البند رقم (66)  ادوات ثقب (TROCARS) لكافة 
 MEDITERRANEAN/ اقسام الجراحة في المستشفيات للشركة المصنعه

MESEDTRONIC  مع/ شركة السلطان المتحدة الطبية بمبلغ إجمالي قدره (-/66,900 
يورو)  فقط ستة وستون الف  وتسعمائة يورو الغير بدال من/ بدر سلطان واخوانه وذلك النتقال 

الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال توريد البند رقم (21) خيوط جراحية ممتصة (15 قياس)  لقسم 
  usa eec dominican republic زراعة االعضاء (مستشفى ابن سينا ) للشركة المصنعه
مع/ شركة السلطان المتحدة الطبية  بمبلغ إجمالي قدره (13,383/72 يورو)  فقط ثالثةعشر 
الف  وثالثمائة وثالثة وثمانون يورو واثنان وسبعون جزء من اليورو الغيربدال من/ شركة بدر 

سطان واخوانه وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال توريد البند رقم (104-1) شبك جراحي لعمليات الفتق  لقسم 
الجراحه (مستشفى الفروانية) للشركة المصنعه usa eec dominican republic  مع/ شركة 
السلطان المتحدة الطبية بمبلغ إجمالي قدره (-/6,200 د.ك)  فقط ستة آالف  ومائتى دينار  الغير

بدال من/ شركة بدر سطان واخوانة وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
25

26

27

28

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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 :7272
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :5911
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد توريد (15/1767C) لشراء مريول للمريض خالل أخذ
األشعة لحاجة كافة أقسام األشعة  في المستشفيات مع / شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ إجمالي 
قدره (-/3,675 د.ك)  فقط ثالثة آالف  وستمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير بدال من/ شركة 

الدائرة المركزية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد االدوية والمستحضرات الطبية للشركة المصنعة 
COVIDIEN/USA/ECC/DOMINICAN REPUBLIC مع/شركة السلطان المتحدة 
الطبية بمبلغ إجمالي قدره (-/3,201 د.ك)  فقط ثالثة آالف  ومائتين وواحد دينار  الغير بدال من/

شركة بدر سلطان واخوانه وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
29

30

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/880$
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016
1- شركة شارمينغ اليتينغ لتجارة األدوات الكهربائية ومقاوالتها

2- شركة ايه اتش فاست للتجارة العامة
3- شركة القوت واخوانه للتجارة العامة
4- شركة البرج الكويتية للخدمات الطبية

5- شركة ار اند او التجارية
6- شركة االمتياز الدولي لفتح معاهد التدريب األهلية واالستشارات اإلدارية والمالية

7- شركة فجر القوت للمقاوالت العامة للمباني
8- شركة مصبغة اختصر وقتك

9- شركة الخليج للتكنولوجيا المتنقلة لتأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر
10- شركة سدرة للتجارة العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 25-04-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


