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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/39
29-شعبان-1439 هـ 

   االربعاء
2018-05-16 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-05-16

)(   االربعاء2018/39 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

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

عادل إبراهيم خريبط
د.مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي
د.مبارك فهاد العازمي

هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
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تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  21-05-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/05/27 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت
 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل تصنيف المقاولين
 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 

الكويتية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

السيد/ فالح خزعل القالف     مراقب 
المشتريات والمخازن

السيد/ جزاء المطيري     وكيل مساعد لقطاع
نظم المعلومات

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج 
الثقافية

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيد/ ابراهيم الكندري     مستشار وزير 
التجارة

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات
السيد / ناصر الخضر     مدير ادارة 

االستثمار العقاري

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ يوسف عبدالله الصباح     مدير عام 
مؤسسة الموانئ

الرائد/ خالد العوضي     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 اإلدارة العامة لإلطفاء
 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل بنك الكويت المركزي

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

المناقصات والعقود

السيد/ ناصر الخضر     مدير ادارة االستثمار
العقاري

السيد/يوسف العلي     مدير إدارة الخدمات 
االدارية

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود 
والمناقصات
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2018/39

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/05/27 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتسليم مادة الصوديوم سلفايت الالمائي لمحطات توليد الرقم :- و ك م /2016/7260
القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :126/26
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

طلب التعاقد رقم(0014-2019/2018) شراء حقوق عرض  المسلسل البدوي "ثار غليص" 
 ARAB TELEMEDIA الجزء الرابع وبرنامج االطفال "غليص وربعه" مع/شركة
PRODUCTIONS بعدد (30حلقة)  بمبلغ اجمالي (-/350,000د.ك)  فقط ثالثمائة 

وخمسون الف  دينار  الغير بناءا على المادة (18) من القانون رقم 49لسنة 2016 للمناقصات 
العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج الثقافية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة / د. محمد العيسى

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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة العدل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018010038
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ع / 2018/2017/2 تقديم فنيين و أخصائيين 
في مجال نظم و تقنية المعلومات لمدة (30) يوم وذلك حتى تتمكن الجهة الفنية بالوزارة من عمل

الدراسة الالزمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فالح خزعل القالف     مراقب المشتريات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/39

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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األمانة العامة لألوقاف

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14017
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/1 ادارة عقارات االمانة 

اطلع الجهاز على كتاب األمانة رقم (4428) المؤرخ في 2018/4/25 المتضمن انتظار قرار 
وزارة المالية والفتوى والتشريع

بيانات المناقصة :
-غير قابلة للتجزئة

-التقبل عروض بديلة
-نسبة االوامر التغييرية (%5)

شروط المناقصة:
-شرط  الخبرة 5سنوات في ادارة العقارات

-راس المال خمسة ماليين دينار
-قيمة العطاء نسبة مئوية من االيراد الفعلي للمحفظة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الخضر     مدير ادارة االستثمار العقاري

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5402
 تاريخ الكتاب :2018/04/16

 
 
 

طلب الغاء الممارسة رقم 2016/142-2017 متطلبات االدارة العامة لمباحث السالح 
WEAPONS COLLECTION DEPT.(CID) SABAH ALSALIM لالدارة 

العامة لنظم المعلومات بالوزارة وذك لتقدم عطاء وحيد غير مطابق للشروط

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

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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وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :894
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ/2017/2016/1 (ع) مشروع تطوير النظم االلية
والخدمات المتكاملة على / شركة الشبكة الماسية للتجارة العامة ( ثالث اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (2,895,354/961د.ك)  فقط  مليونين  وثمانمائة وخمسة وتسعون الف  وثالثمائة
واربعة وخمسون دينار  وتسعمائة واحدى وستون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 اطلع الجهاز على كتب الشركات التالية:
-  الخدمات العامة رقم 2018/716 المؤرخ في 2018/4/5 

- بيانات المتحدة ألنظمة الكمبيوتر رقم (2018/1008) المؤرخ في 2018/5/3
- بشارة رقم (1055) المؤرخ في 2018/5/13

كتاب الوزارة رقم (1260) المؤرخ في 2018/4/24 المتضمن الرد على الكتب المحالة

اطلع الجهاز على الكتب 
1- نيو فرونتيرز (اقل االسعار) رقم (2018/40) و (39) المؤرخين في 2018/3/29 و 
2018/3/20 المتضمن تشكيل لجنة فنية محايدة إلعادة تقييم العروض وتزويدها بأسباب 

االستبعاد

2-الخدمات العامة (ثاني أقل األسعار) رقم (659) المؤرخ في 2018/3/27 المتضمن طلب 
حضور إجتماع مع إعضاء الجهاز والوزارة لتقديم عرض فني

3- بيانات المتحدة ألنظمة الكمبيوتر(سادس أقل األسعار) رقم (653) المؤرخ في 2018/3/27 
المتضمن النظر في الشروط الخاصة والفنية التي تم تجاوزها والنظر بالتقييم الكامل لكل 

العروض من قبل الوزارة

4-الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (ثامن اقل االسعار) رقم 2018/679 المؤرخ في 
2018/3/29 المتضمن إعادة النظر بترسية المناقصة

5- زاك سيلوشنز ( تاسع اقل االسعار) رقم (227) المؤرخ في 2018/3/29 المتضمن طلب 
تطبيق القانون بما يحفظ تكافئ الفرص والعدالة

6- شركة بشارة (ثاني أقل األسعار) رقم 2018/706 المؤرخ في 2018/4/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جزاء المطيري     وكيل مساعد لقطاع نظم المعلومات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5311
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم هـ ع/ش أ م /2018/2017/50 توريد عماله فنية لمطبعة الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب لالسباب المحدةة بكتاب الهيئة

 

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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الهيئة العامة للصناعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :448
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

طلب طرح المناقصه العامة رقم هـ ع ص/2018/19-2021 توريد وتركيب وتشغيل وتطوير 
وصيانة وضمان والتدريب على نظام االستعالم الصوتي وآلة التتبع والشاشة االلكترونية بالهيئة 

 بيانات المناقصه:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغييرية %25

شروط المناقصة:
- شرط الخبرة 5 سنوات

- راس المال (-/500.000د.ك) 
- ان يكون مسجال لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2018

2008 :9001 ISO شهادة -
 Microsoft certified gold Partner ان يكون معتمد من قبل-

- تقديم البيانات المالية للشركة خالل ال3 سنوات السابقه 
- ان يكون عضوا في Oracle Partner Network في الكويت وشريك اوراكل بالتين معتمد 

 Oracle certified platinum Partner
- ان يكون ذوي خبرة في تكامل النظام القائم على تقنية Microsoft او Oracle وتقديم 3 

مشاريع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/05/27 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2039
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب البيت إتخاذ ما يلزم نحو شركة المستشار الوطني لالستشارات االدارية والصناعية وذلك 
لعدم التزامها بتوفير الدعم الفني المطلوب لعقد المناقصة رقم ب ز 2-2015 تجديد تراخيص 

برامج االوراكل للنظام المالي وشئون الموظفين لبيت الزكاة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهه

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/05/27 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2032
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الموافقة على العقوبات على الشركات المذكورة بكتاب المؤسسة والمنبثقة 
منها أو التابعة أو الزميلة لها وذلك إستنادا للمادة (85) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 

لسنة 2016 مع منعها من االشتراك في المناقصات أو الممارسات أو العقود االستشارية أو 
االتفاقات التعاقدية االخرى بمختلف أنواعها وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المؤسسة

-شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل
-شركة كي جي ال لالستثمار 
-شركة كي جي ال لوجستك

-شركة رابطة الكويت والخليج للنقل 
-شركة كي جي ال للمناولة

*مرفق كتاب المؤسسة رقم(2727) المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن نفس الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف عبدالله الصباح     مدير عام مؤسسة الموانئ

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن المؤسسه و ممثل 
عن كل من الشركات التالية:

-شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل
-شركة كي جي ال لالستثمار 
-شركة كي جي ال لوجستك

-شركة رابطة الكويت والخليج للنقل 
-شركة كي جي ال للمناولة

باالجتماع القادم

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/05/27 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1855
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

(اعيد بحث) نتيجة تأهيل مقاولين رقم T&R-KNPC/PQ/001 لبناء وتشغيل محطة الدبدبة 
لمجمع القطاع النفطي للطاقة إلنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية 

اطلع الجهاز على الكتب التالية:
- رقم 1845 المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن كشف اسماء الشركات المتقدمة للتأهيل ومعايير 

التأهيل ونتيحة التأهيل 
- رقم 2104 المؤرخ في2018/5/1 المتضمن التوضيحات بخصوص التأهيل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/مشعل السعيدي     رئيس فريق تنسيق المشاريع

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/05/27 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/6
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات الوارد باجتماعه رقم (2018/4) المنعقد في 
2018/3/6 والمقدم من / مجموعه الخريف لبيع وصيانة معدات استخراج النفط بشأن المناقصة 

رقم RFP-2029787 منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 171- غرب 
 NEW GAS SWEETENING FACILITY AT BS - 171 WEST الكويت
KUWAIT والمتضمن: قبول التظلم المقدم من الشركة وإلغاء قرار الجهاز المركزي 

للمناقصات العامة المتخذ باجتماعها رقم (2018/10) المنعقد في 2018/2/5.

 

الموضوع
1
م

  بعد االطالع على اإلخطار الوارد من لجنة  التظلمات من قرارات مجلس ادارة الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة والمتضمن قرارها  الصادر باجتماعها رقم (2018/10) المنعقد في 

2018/2/5 بشأن التظلم المقدم من / مجموعه الخريف لبيع وصيانة معدات استخراج النفط
قرر مجلس ادارة الجهاز عدم اعتماد القرار الصادر من لجنة التظلمات المشار إليه اعاله 

والتأكيد على قراره السابق بعدم قبول اضافة الشركة المتظلمة للمناقصة اعاله وذلك لألسباب 
التالية:

اوال: عدم تقدم الشركة بالموعد المحدد للتظلمات وفقا للمادة رقم 16 من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 والمحدده باالعالن المنشور بالجريدة الرسمية عدد رقم 1344 

الصادر بتاريخ 2017/6/11 
ثانيا: عدم سداد الشركة المتظلمة للرسوم المقررة لذلك

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/05/27 اجتماع رقم :

بنك الكويت المركزي

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :180207000133
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/1 اعمال وتشغيل وصيانة واصالح 
الخدمات الهندسية للمبنى الرئيسي لبنك الكويت المركزي على/ شركة الخليج الهندسية (ثالث اقل
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,298,000 د.ك)  فقط  مليونين  ومائتين وثمانية وتسعون الف

 دينار  الغير  االول فنيا

-اطلع الجهاز على كتب البنك أرقام
* 180306000069 المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن جداول العروض التي تقدمت بها أقل 

ثالث شركات
**  180408000103 المؤرخ في 2018/4/8 المتضمن تفاصيل العناصر المنخفضة 

للعطاءات 
** 1805130000311 المؤرخ في 2018/5/13 المتضمن رد البنك على الشركات

- اطلع الجهاز على كتاب البنك رقم 180215000094 المؤرخ في 2018/2/15 المتضمن 
اإلعتماد المالي بمبلغ (-/430,000د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/يوسف العلي     مدير إدارة الخدمات االدارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بعد استبعاد كل من:
- شركة الخرافي لالنشاءات (أقل األسعار) 

- شركة كاظمة للمشاريع الهندسية ( ثاني أقل األسعار) 
النخفاض األسعار حسب ما ورد بكتاب بنك الكويت المركزي

البيـــــــــــــــــــان
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تصنيف المقاولين

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/5
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

شركة المحيسن الدولية للتجارة العامة والمقاوالت ذ
م م
 
 

(اعيد بحث) طلب الشركة االيعاز لمن يلزم بإعادة النظر بتصنيفها تحت الفئة الرابعة ألعمال 
الكهرباء  والفئة الرابعة ألعمال التكييف وذلك لألسباب المذكورة بتقرير لجنة تصنيف المقاولين 

وبكتاب الشركة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :10730
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين في المناقصة رقم 2017-2016/3 
استئجار سيارات مع سائقين و بدون سائقين 

- اطلع الجهاز على كتاب شركة بوينت وورد رقم (2018/1045) المؤرخ في 2018/5/10 
والمتضمن االعتذار عن تمديد الكفاالت البنكية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم الكندري     مستشار وزير التجارة

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/17-2018 مع / الشركة الوطنية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات
للقيام بتنفيذ مشروع تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لمدة سنة بمبلغ إجمالي قدره (-

/3.250.000 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  ومائتين وخمسون الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم 
(18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الوزارة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية و يحال اعتذار شركة بوينت وورد 
للوزارة لالطالع و االفادة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8267
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :8235
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقدي المناقصة رقم 2015/2014/8 استئجار مركبات متنوعة مع سائق 
ووقود لبلدية الكويت لمدة ثالثة أشهر مشهره على النحو التالي:

اوال: المبرم مع/ شركة الخليج لتأجير للسيارات اعتبارا من 2018/7/13 بمبلغ اجمالي قدره 
(44,852/760د.ك) فقط اربعة واربعون الف  وثمانمائة واثنى وخمسون دينار  وسبعمائة 

وستون فلس  الغير
ثانيا:  المبرم مع/ شركة اوتوماك للسيارات اعتبارا من 2018/7/29 بمبلغ اجمالي قدره 
(130,642/920د.ك)  فقط مائة وثالثون الف  وستمائة واثنى واربعون دينار  وتسعمائة 

وعشرون فلس  الغير
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 2018/2017/2 اقفلت في 

2018/4/22
تغيب عن حضور اجتماع مجلس االدارة ممثل الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2015/2014/9 استئجار مركبات متنوعة بدون سائق 
وبدون وقود لبلدية الكويت المبرم مع / شركة الخليج لتأجير السيارات لمده ثالثة اشهر مشهرة 

اعتبارا من 2018/7/13 بمبلغ اجمالي قدره (64,262/250د.ك) فقط اربعة وستون الف  
ومائتين واثنى وستون دينار  ومائتين وخمسون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة الجديدة رقم (2018/2017/3)

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1424
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثالث بزيادة مبلغ اجمالي قدره (237,810/546 د.ك) بنسبة 
(1.04%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ م خ/196 انشاء وانجاز وصيانة وتأثيث مبنى ادارة 
الخبراء بالرقعي المبرم مع / شركة المباني المتحدة وذلك لتنفيذ االعمال االضافية الخاصة بشبكة

مكافحة الحريق لمواقف السيارات

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/39

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :915
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع واإلفادة برأي الجهاز على طلب فسخ عقد المناقصة رقم ق ص /ط / 
304 تصوير وصيانة عامة لشبكة مجاري مياه األمطار في محافظتي العاصمة وحولي المبرم 

مع/ شركة الخرافي ناشيونال وذلك لتقاعس و عدم إستجابة الشركة لتنفيذ باقي االعمال 
استنادا للمادة رقم (85)و(84) من القانون رقم (49) لسنة 2016  للمناقصات العامة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1404) المؤرخ في 2018/5/6 المتضمن بيانات العقد

** بعد األستماع الى ممثل الوزارة:
- م/ عادل دشتي   مدير إدارة العمليات

- م / مريم الكندري   رئيس قسم الدراسات واالتفاقيات االستشارية

**و من جانب الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية (شركة الخرافي ناشيونال 
سابقا) :

- السيد / عبدالرحمن الفضالة  -  المفوض بالتوقيع
- السيد/ حسام ضيف                  المدير المالي
- السيد/ سمير بدير                     مدير عمليات 

- السيد/ ابراهيم الرويلي             المستشار القانوني 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

الموضوع
2
م

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

و عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة د. محمد العيسى
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل خريبط

 ممثل الهيئة العامة للقوىالعامله د .مبارك العازمي

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

 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :609
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم إ م م /2017/10/1-2018 االشتراك في مجموعة 
برامج Autodesk مع تقديم الصيانة والدعم الفني بين الشركات والمؤسسات المتخصصة 

والمسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لعام 2018 .

بيانات المناقصة :-
- ال تقبل التجزئة .

- التقبل عروض بديلة .
- نسبة االوامر التغييرية %25 .

شروط المناقصة :-
1- مقتصرة على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لسنة 2017

iso9001 2- شهادة
3- شرط الخبرة من 5 إلى 3 سنوات 

4- ان يكون للشركة خبرة في تنفيذ مشاريع مشابهة خالل الخمس سنوات السابقة وصورة عن 3
مشاريع بجهات حكومية .

5- أن يتم تقديم ميزانية الشركة الربع سنوات سابقة لسنة 2018-2017 .

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1367 المؤرخ في 2018/5/2 المتضمن تعديل سنوات 
الخبرة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

الموضوع
3
م

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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/05/27 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/1016$
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

شركـة قاسيون العـالميـة للتجـارة العـامة 
والمقـاوالت  ذ.م.م.

 
 

إعتذار الشركة عن تنفيذ أعمال المناقصة  رقم 2018/2017/13 تأهيل مجمع الورش لصيانة 
اآلليات و المعدات بالري لإلدارة وذلك إلرتفاع اسعار المواد بالسوق المحلي 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/05/27 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5493
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

 رقم الكتاب :5294
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2019/2018/2 توريد بدلة مكافحة لمده سنتان بين الشركات 
المحلية وفقا للمادة رقم (17)من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة  وذلك 

لضيق الوقت 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود

طلب طرح الممارسة العامه رقم 2019/2018/1 توريد مالبس ولوازم لالدارة العامة لالطفاء 
بين الشركات المحلية وفقا للمادة رقم (17) من قانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات 

العامة وذلك لضيق الوقت وتغيير لون المالبس 

* قابله للتجزئة 
* تقبل عروض بديله

* اطلع الجهاز على كتاب رقم ( 4700) بتاريخ2018/4/18 المتضمن طلب طرح الممارسة قبل 
التعديل.

 

الموضوع
2

3

م

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

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

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

االستدعاءات

 رقم الكتاب :272722004336
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طلب تعديل مده التمديد االول لعقد 
المناقصة رقم 2512812 اعمال تشغيل و صيانة و اصالح و استبدال لمحطات الوقود 

بمعسكرات المنطقة الشمالية و الجنوبية و الوسطى المبرم مع / شركة ديزون انترناشيونال 
للتجارة العامة والمقاوالت لتصبح اعتبارا من 2017/4/2 بدال من 2017/2/18 بمبلغ اجمالي 
قدره (37,541/667د.ك) فقط سبعة وثالثون الف  وخمسمائة واحدى واربعون دينار  وستمائة 

وسبعة وستون فلس  الغير

- بعد األستماع الى ممثل الوزارة:
- م / عبدالرزاق الكندري     ( مراقب خدمات المشاريع)

- أ / عبدالعزيز الحريبي     ( محاسب العقود للمنطقة الشمالية ) 
-أ / محمد فيصل مصطفى (مهندس ميكانيكي)

- و من جانب شركة ديزون انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت :
- السيد/ علي حسين سيد عطا عبدالوهاب    ( مدير عام )

- السيد/ وائل محمد الخضر  ( المدير التنفيذي)
- السيد / وليد طعت رمزي  ( المدير المالي )

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/3) 
المنعقد في 2018/1/10 المتضمن : عدم الموافقة 

ثانيا: الموافقة مع األستعجال بصرف مستحقات شركة ديزون انترناشيونال للتجارة العامة 
والمقاوالت

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272762025631
 تاريخ الكتاب :2015/12/17

 
 
 

 رقم الكتاب :272722011935
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1602915 خدمات النظافة بقاعدة احمد الجابر الجوية بين 
الشركات المتخصصة في هذا المجال 

بيانات المناقصة:
-التقبل التجزئة

-التقبل عروض بديلة
-نسبة األوامر التغييرية (%10)

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

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين  بالمناقصة رقم 2022913 مشروع استبدال 
لوحات جهد (11 ك ف) ومحوالت لعدد (3) محطات ( 1s/s / 3s/s / 5s/s ) بلواء مبارك 

المدرع 15 ( المرحلة االولى ) حتى 2018/8/6 و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع العقد

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

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

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272762408220
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1502917 خدمات النظافة بمعسكر لواء مبارك المدرع/15 بين 
الشركات المتخصصة في مجال أعمال خدمات النظافة والمسجلة لدى الجهاز المركزي 

للمناقصات العامة

-بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%10)

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

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10399
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ك م/2014/2013/97 توريد وفحص وتحديد خلل 
واصالح وتمديد وتركيب وصيانة كيبالت قيادية لشبكة الضغط المتوسط 11 ك,ف واالعمال 

المدنية المتعلقة بها بمحافظتي االحمدي ومبارك الكبير المبرم مع/ شركة كي سي سي للهندسة 
والمقاوالت لمدة تسعة أشهر اعتبارا من 2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/687,500 د.ك) 
فقط ستمائة وسبعة وثمانون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك عدم موافقة وزارة المالية على 

االعتماد المالي للمناقصة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار 
عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5360
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

 رقم الكتاب :11406
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /2017/29-2018 أعمال غسيل وصيانة الخطوط 
الهوائية تحت الجهد حتى 400 ك . ف LIVE  لمدة ستة و ثالثون شهرا بين الشركات المذكورة

بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

 بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %25

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م/86-2018/2017 أعمال االصالح والصيانة للمضخات 
وملحقاتها والمعدات الميكانيكية بقطاع تشغيل وصيانة المياه في محطات ضخ المياه وتوابعها 

ومواقع األعمال الكيماوية والتناضح العكسي في مناطق متفرقة بدولة الكويت 

بيانات المناقصة :
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%10)

 

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 
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 عدد كويت اليوم 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11101
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم وك م /2016/7237  توريد قطع الغيار لعدد (6) أنواع من 
صمامات الضغط العالي شاملة أطقم اصالح للتربينات الغازية الجديدة والدورة المشتركة 

(سيمنز) بمحطة الزور الجنوبية لتوريد القوى الكهربائية وتقطير المياه

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5163
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2415
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

(اعيد بحث) إفادة الوزارة بأسباب تأخير توقيع  عقد المناقصة رقم أ.ف/2015/2014/41 (ع) 
أعمال هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة مسجد/محمد العيار بمنطقة القصر - الجهراء مع/ شركة

الماجد والزين للمقاوالت العامة بعدم موافقة ديوان المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / ناصر الخضر     مدير ادارة االستثمار العقاري

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ا.ف /2016/2015/51 هدم واعادة وإنشاء وانجاز 
وصيانة مسجد /عمرو بن العاص منطقة الصباحية - قطعة 3 على/ شركة توافيق للتجارة العامة 
والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (1,188,264/650 د.ك) فقط  مليون  ومائة
وثمانية وثمانون الف  ومائتين واربعة وستون دينار  وستمائة وخمسون فلس  الغير (األنسب 

واألفضل سعرا) 
- تم طلب عمل الموازنة التثمينية قبل توقيع العقد في التقرير الفني المرفق

- مرفق كتاب شركة/ محمد البشارة للتجارة العامة والمقاوالت رقم (614) المؤرخ في 
2018/4/23 المتضمن التواصل مع الوزارة لتوضيح األسئلة بخصوص االعمال الفنية والمالية 

باالضافة إلى سابقة االعمال

- اطلع الجهاز على 
كتاب الوزارة رقم (5589) المؤرخ في 2018/3/28 والمتضمن توضيح األسعار

و شكوى شركة/ محمد البشارة  للتجارة العامة والمقاوالت رقم (2018/661)  المؤرخ في 
2018/3/27

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم وتطبيق المادة رقم(58)  38 من 
الالئحة التنفيذية

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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

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

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

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

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

وذلك تطبيقا لنص الماده رقم (16) من قانون المناقصات العامة رقم 2016/49

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

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

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

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

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم وتطبيق المادة رقم(58)  38 من 
الالئحة التنفيذية

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 1394تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/05/27 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8257
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم أ.ف 2014/2013/14 توفير مراسلين لخدمة القطاعات 
التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة جاسم الشهري للتجارة العامة  لمدة خمسة أشهر اعتبارا من 
2018/7/1حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/87,452د.ك)  فقط سبعة وثمانون الف  
واربعمائة واثنى وخمسون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح ترسية المناقصة 

رقم 2017/2016/20

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة

 ممثل الهيئة العامة للقوىالعامله د .مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5997
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

 رقم الكتاب :6387
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ ف/2017/20-2018 انشاء وانجاز وصيانة مبنى/ المركز 
االسالمي للشيخ سعد العبدالله بمنطقة سعد العبدالله - قطعة (3) لمدة 1095 يوم بين الشركات 

المصنفة لدى الجهاز بالفئة الثالثة لألعمال االنشائية 

بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%5)

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم أ.ف 23-2018/2017 استئجار عدد ( 290 ) 
سيارة صالون بدون سائق وبدون وقود لخدمات الوزارة لمدة سنتين بين الشركات والمؤسسات 

المتخصصة والمسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 4404 المؤرخ في 2018/3/12

بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %25

 شروط المناقصة :
- خبرة 5سنوات مع الوزارات و الهيئات الحكومية في مجال تأجير السيارات

- أن تكون الشركة قامت بعقود مشابهة
- أن تمتلك الشركة مراكز تصليح و صيانة السيارات الحديثة الحد االدنى (2)

- أن ال يقل راس مال الشركة عن (-/500.000  د.ك)

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تطرح على الفئتين الثانية والثالثة  لألعمال االنشائية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5998
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

 رقم الكتاب :6324
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ ف 2017/22-2018 هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة 
مسجد/ عبدالله العثمان بمنطقة العقيلة لمدة 450 يوم بين الشركات المسجلة لدى الجهاز بالفئة 

الرابعه لألعمال االنشائية

بيانات المناقصة:
- التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%5)

 

طلب طرح المناقصة العامة  رقم 2017/2016/12 صيانة نقاط الربط الشبكي للمواقع الخارجية
التابعة للوزارة لمدة ثالث سنوات 

 بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %25 

- الجهة المشرفة على تنفيذ االعمال هو مركز نظم المعلومات بوزارة االوقاف 
 شروط المناقصة : 

- يلتزم كل مناقص بان يرفع مع عطائه ما يثبت تسجيله كشركة متخصصة في مجال موضوع 
المناقصة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لسنة 2016 

- شرط الخبرة ال تقل عن خمس سنوات في تنفيذ االعمال وان يكون لديه عقود سابقة او حالية 
لنفس االعمال لجهات ومؤسسات حكومية وان يكون قد نفذ مشاريع يصل عدد النقاط الى 2000 

نقطة ربط شبكي

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط التالي: 
1- يلتزم كل مناقص بان يرفع مع عطائه ما يثبت تسجيله كشركة متخصصة في مجال موضوع 

المناقصة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على ان تكون شهادة حديثة
2- شرط الخبرة ال تقل عن خمس سنوات في تنفيذ االعمال وان يكون لديه عقود سابقة او حالية 

لنفس االعمال يشمل القطاع الخاص والحكومي 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

 رقم الكتاب :766
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم أ/2018/17 خدمات استشارية إلدارة برنامج إنشاء مشاريع 
مطار الكويت الدولي على المكاتب المذكورة بكتاب الوزارة.

إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 1388 المؤرخ في 2018/5/8 المتضمن طلب تزويد 
الجهاز بقائمة المكاتب المدعوة للمشاركة وأسس اختيارها.

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 21-05-2018 العاشرة والنصف صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


