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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/37
22-شعبان-1439 هـ 

   االربعاء
2018-05-09 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-05-09

)(   االربعاء2018/37 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

د. محمد عبدالله العيسى
عادل إبراهيم خريبط

هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
 طالل فيصل الغريب

بدر عبداللطيف الدويسان
سالم ذياب العنزي

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/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6

7
8

1
2

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  14-05-2018 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 وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج 
الثقافية

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيدة/ سارة الوزان     رئيس قسم تطوير 
النظم

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة 
المناقصات

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير 
االدارة للخدمات العامة

السيد/ حسن الصالح     مدير إدارة 
وحسابات المشروعات

السيده/ هاجر كاظم     مهندس مبتدىء

السيده/ وداد العبدالغفور     رئيس قسم 
الدعم الفني

السيد/ صالح مال الله     مدير ادارة نظم 
المعلومات

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

السيدة/ سميرة بولبقة     مراقب المناقصات

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم 
المناقصات والعقود

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

1

2
3

4

5

6

7

8

9
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14

15
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

السيد/ مشعل الدوسري     مراقب صيانة 
التكييف

16

17

18
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة المواصالت

مؤسسة البترول الكويتية

األمانة العامة لألوقاف

الرقم :- و ك م/2017/7272

الرقم :- ب ب هـ/2018/2017/2

الرقم :- م ب ك /خ/2016/330

الرقم :- 2018/2017/3

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد مواد كيماوية الدارة االعمال الكيماوية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وصيانة الشبكة الهاتفية في محافظتي العاصمة - 
حولي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  التزود بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار مراسلين مع السيارات لتوزيع بريد االمانة العامة لالوقاف

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

  قرر مجلس إدارة الجهاز تمديد موعد االقفال للمناقصة لمدة شهر

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :125
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب التعاقد رقم(0013-2019/2018) شراء حقوق عرض مسلسل سهيل2 ومسلسل قرقاشة 
مع/شركة دورز برودكشن للدعاية واالعالن و النشر والتوزيع و االنتاج الفني بعدد (15حلقة) 
وبتكلفة (-/140.000د.ك) لكل مسلسل بمبلغ اجمالي (-/280,000د.ك)  فقط مائتين وثمانون 

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
وعدم موافقة 

ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1075
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 ( اعيد بحث ) طلب التالي :
اوال :  طلب ترسية بنود المناقصه رقم (2016/1-2017) اصدار تذاكر سفر منتظري االبعاد 
لالدارة العامة للمؤسسات االصالحية ( ادارة االبعاد ) بالوزارة على الشركات ( األقل سعرا ) 

مطابقا للشروط والمواصفات 
- /شركة الوسيط للسياحة والسفر 

- /شركة بودي للطيران 
-/شركة ريتز للسياحة والسفر

- /شركة زعفرانة حال للتجارة العامة والمقاوالت وذلك بحدود مبلغ تقديري 
(1,125,000د.ك)فقط  مليون  ومائة وخمسة وعشرون الف  دينار  الغير
ثانيا : اتخاذ االجراء الالزم بشأن تساوي البنود التالية ( اقل األسعار ) :

- -للبنود ارقام (11.13.29.53.94.124.128.130.137.185.200.212) بين شركتي 
زعفرانة حال وريتز

- للبنود ارقام (31.44.63) بين شركتي الوسيط للسياحة وبودي
- للبنود ارقام (14.50.54.68.85.218) بين شركتي الوسيط للسياحة وزعفرانة 

- البند رقم (38) بين الثالث شركات ( الوسيط وبودي وزعفرانة )
- البند رقم (16) بين شركتي الوسيط للسياحة وريتز 

- البند رقم (172) بين شركتي الوسيط للسياحة وريتز 
- البند رقم (218) بين شركتي الوسيط للسياحة وزعفرانة حال

- بندي رقمي (84.99) بين شركتي زعفرانة حال وبودي 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1799) المؤرخ تاريخ 2018/2/6 المتضمن تعديل الخطأ 
المطبعي للبند رقم (45)

-علما بأن المناقصة 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 تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة إسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :25852
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم ب ب هـ 2016/4-2017 أعمال التشغيل والصيانة الكاملة 
واالصالح مع كافة قطع الغيار لخدمات أجهزة التكييف وملحقاتها في جميع مرافق الوزارةعلى 

الشركات المصنفة بالفئة الثانية ألعمال التكييف لمدة ثالث سنوات 

*بيانات المناقصة :
-التقبل عروض بديلة

-التقبل التجزئة 
-نسبة األوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-يلتزم المناقص تقديم شهادة من وزارة الشئون تفيد بعدم وجود مخالفات عليه وذلك عند توقيع 

العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل الدوسري     مراقب صيانة التكييف

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تطرح على الفئة الرابعة من أعمال التكييف

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لإلستثمار

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
خ/2021/2017/60 استئجار مركبات خدمية متنوعة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون القصر

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14597
 تاريخ الكتاب :2017/12/18

 
 
 

طلب تأهيل الشركات المتخصصة للمشاركة بمناقصة أعمال الصيانة وترميم وبنود تشطيب 
مختلفة للبيوت السكنية الخاصة للمشمولين برعاية الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سميرة بولبقة     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للصناعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :182
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة العامه رقم هـ ع ص /2018/20 /2021 صيانة  وتطوير 
وضمان النماذج اإللكترونية بالهيئة

* بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة 

- التقبل عروض بديلة
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

-ان يرفق مايثبت تسجيله لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2018
-أن تكون لديه سابقة أعمال في نفس المجال وان يقدم مايثبت ذلك 

-يشترط أن يكون لدى المناقص او موظفيه خبرة سابقة كحد ادنى 5 سنوات في مجال اعداد 
وتصميم وتشغيل وتطوير وصيانة وتدريب انظمة وبرامج الكترونية في المجاالت المذكورة 

بالشروط الفنية وان يقدم مايثبت ذلك ولن تقبل اي عروض ال يتوافر فيها هذا الشرط 

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 659 المرخ في 2018/4/29 المتضمن الرد على 
استفسارات الجهاز

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سارة الوزان     رئيس قسم تطوير النظم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الرئاسة العامة للحرس الوطنى

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :10890
 تاريخ الكتاب :2018/04/17

شركة المدير الكويتي الدارة المشاريع العقارية  ش م
ك م مقفلة

 
 

افادة الشركة بانة جاري استخراج كفالة االنجاز للمناقصة رقم 4-2016/2015 انشاء و انجاز 
و صيانة مبنى العيادة العسكرية بمعسكر التحرير بناء على تعليمات الرئاسة 

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان
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بيت الزكاة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1865
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم ب ز 2014/4 الصيانة الشاملة لخدمات 
التشغيل والدعم الفني لمركز نظم المعلومات المبرم مع/ شركة الديار المتحدة للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة سنة واحدة اعتبارا من 2018/11/1 حتى 2019/10/31 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/197,128د.ك)  فقط مائة وسبعة وتسعون الف  ومائة وثمانية وعشرون دينار  الغير بنفس 

الشروط واالسعار

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1348) المؤرخ في 2018/3/26 والمتضمن طلب 
التجديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ وداد العبدالغفور     رئيس قسم الدعم الفني

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7534
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2019/2018/6 تقديم خدمات Oracle ACS Services لمدة
سنة وفقا للمادة رقم (17) من قانون رقم (49) لسنة 2016 للمناقصات العامة وذلك لتقديم 

الخدمات اإلشرافية والرقابية واإلدارية على شركاء شركة أوراكل في تنفيذ المشاريع بما يتناسب 
مع معايير أوراكل 

* بيانات الممارسة
- ال تقبل عروض بديلة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة المناقصات

الموضوع
1
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 

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2317
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب طرح التأهيل المسبق الخاص بمشروع الموانئ الذكية للمؤسسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح مال الله     مدير ادارة نظم المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة البترول الكويتية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1032$
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

شركة الخرافي للحاسبات اآللية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :309
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر ش م ك م
 
 

طلب مراجعة الشروط الفنية  للشرط IV SERVICES DETAILS   للمناقصة رقم م ب ك 
/خ/2016/330 التزود بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات لتحقيق مبدأ التكافئ بين الشركات 

المشاركة  مع تمديد موعد اقفال المناقصة

 

طلب مراجعة المواصفات والشروط الفنية المناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330 التزود بخدمات 
الدعم الفني لنظم المعلومات لتحقيق مبدأ التكافئ بين الشركات المشاركة  مع تمديد موعد اقفال 

المناقصة لمدة أسبوعين

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5081
 تاريخ الكتاب :2018/04/25

 
 
 

 رقم الكتاب :5469
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

طلب تعديل المبلغ  اإلجمالي لترسية المناقصة رقم 2018/2017/8 اصالح وتشغيل وصيانة 
مولدات كهرباء احتياط التابعة لالدارة المرساه على / شركة ايفل الهندسية للتجارة العامة 

والمقاوالت ليصبح (-/159,450د.ك)  مائة وتسعة وخمسون الف  واربعمائة وخمسون دينار  
الغير بدال من (-/159,458د.ك) وذلك  بناءا على موافقة ديوان المحاسبة وذلك لوجود خطأ 

حسابي بالتجميع

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2015/2014/4 استئجار عدد (136) سيارات 
صالون(4) سلندر بدون سائق لالدارة المبرم مع/ شركة شمال الخليج لمدة ستة أشهر اعتبارا من

2018/6/13 بمبلغ اجمالي قدره (-/96,288 د.ك) فقط ستة وتسعون الف  ومائتين وثمانية 
وثمانون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2018/2017/4

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/5363
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :12043
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 data (اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2015/3-2016 تطوير غرفة التحكم
center المرساة على/ مؤسسة التقنيات الحديثة لالجهزة الكهربائية وااللكترونية (رابع اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/258,899 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وخمسون الف  وثمانمائة 
وتسعة وتسعون دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ هاجر كاظم     مهندس مبتدىء

طلب تعديل المبلغ  اإلجمالي لترسية المناقصة رقم 2016/4-2017 برنامج ميكنة الخدمات 
العامه المرساة على / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت ليصبح (-/193,467 

د.ك)  فقط مائة وثالثة وتسعون الف  واربعمائة وسبعة وستون دينار  الغير بدال من (-
/195,167 د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة إسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10951
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/2 نظام الخدمة االدارية 
وتوفير المراسلين للوزارة ومراكزها الخارجية المبرم مع /شركة دلما العالمية التجارية لمدة ستة

أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/111,438د.ك)  فقط 
مائة واحدىعشر الف  واربعمائة وثمانية وثالثون دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح 

المناقصة الجديدة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8147) المؤرخ في 2018/3/25 و المتضمن طلب 
التجديد

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :7330
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1004$
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

شركة وائل النصف وشركاه التجارية ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1003$
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

شركة فجر الخليج لمقاوالت المباني ذ م م
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/1 توفير إخصائين خدمات الدعم الفني في مجال 
المساحة ونظم والمعلومات الجغرافية على/شركة المتكاملة الدولية للخدمات البيئية (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/425,358 د.ك)  اربعمائة وخمسة وعشرون الف  وثالثمائة 
وثمانية وخمسون دينار  الغير وذلك بعد إحتساب الخطأ الحسابي بنسبة (%0,8)

*اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (8383 ) المؤرخ في 2018/5/6 والمتضمن بيان الخطأ 
الحسابي ومطابقة العرض للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب اإليعاز لمن يلزم بالنظر بالشكوى المقدمة من الشركة بشان المناقص الفائز بالمناقصه رقم 
2016/31-2017 أعمال النظافة العامة التابعة لمحافظة الجهراء (السالمي - العبدلي - أمغرة -

حجز السيارات - كبد - مزارع االلبان - جواخير االبل - مناطق البر - النعايم - الصليبية 
الصناعية)

 

طلب اإليعاز لمن يلزم بالنظر بالشكوىالمقدم من الشركة بشان المناقص الفائز بالمناقصه رقم 
2016/31-2017 أعمال النظافة العامة التابعة لمحافظة الجهراء (السالمي - العبدلي - أمغرة -

حجز السيارات - كبد - مزارع االلبان - جواخير االبل - مناطق البر - النعايم - الصليبية 
الصناعية)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لمدة إسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2724117039
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم 2417724173 توريد مياه شرب معبأة للقوات 
االمريكية على/ شركة المتحدة للمرطبات (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمال قدره (-

/1.478.250د.ك)  فقط  مليون  واربعمائة وثمانية وسبعون الف  ومائتين وخمسون دينار  
الغير لمدة ثالث سنوات

 المناسبة للمواصفات المطلوبة من قبل القوات األمريكية
- اطلع الجهازعلى كتاب الوزارة رقم 2724117023 المؤرخ في 2018/3/21

-وكتاب رقم 2724117041 المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن تأجيل إصدار قرار للترسية لحين
االنتهاء من إعادة التنسيق مع الجهة المستفيدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272722011578
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :272722011485
 تاريخ الكتاب :2018/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :272762402719
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 1302913 خدمات الغسيل و الكي و صيانة معدات 
المغسلة بمستشفى جابر االحمد للقوات المسلحة المبرم مع/ شركة الصانع للمقاوالت الكهربائية  

لمدة ستة اشهر اعتبارا من2018/7/1 حتى 2018/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/27,024 
د.ك) فقط سبعة وعشرون الف  واربعة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

طرح المناقصة الجديدة رقم 1442916.

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 1912713 اعمال خدمات النظافة لمبنى المنشات 
العسكرية ( المقر الرئيسي ) المبرم مع/ شركة دانا وبيركلي التجارية لمدة شهرين اعتبارا من 
2018/4/3 حتى 2018/6/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/23,904 د.ك) فقط ثالثة وعشرون الف  
وتسعمائة واربعة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع عقد المتاقصة الجديدة 

1462716

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1842817 أعمال غسيل وكي المالبس بمعسكر لواء التحرير 
السادس بين الشركات المتخصصة في مجال اعمال غسيل وكي المالبس 

*بيانات المناقصة : 
-التقبل التجزئة

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

 

الموضوع

الموضوع

2

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبد اللطيف الدويسان

  قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار إعتبارا من تاريخ الكتاب 
2018/4/26

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/37  عدد كويت اليوم 1393تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/05/20 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 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 2018/5/7 المتضمن بيانات العقد

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن  الجهة وشركة 
الخرافي ناشيونال إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1065
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

 رقم الكتاب :339
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2107
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم هـ ص /ص/ 202 تطوير وتشغيل وصيانة 
محطة تنقية الصرف الصحي بالرقة وذلك لعدم مطابقة العطاءات المتقدمة للشروط والمواصفات 

واعادة الكفاالت البنكية للشركتين

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص /ص /216 إدارة وتشغيل وصيانة محطة ضخ الرقعي 
والشبكة المرتبطة بها بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

* بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة
-غير قابلة للتجزئة

-نسبة االوامر التغييرية(%25)

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص / ص / 218 تطوير وتشغيل وصيانة 
محطة ضخ الجهراء بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق لمدة ثالث سنوات

*بيانات المناقصة
-ال تقبل عروض بديلة
-غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االلغاء فقط

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
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وزارة األشغال العامة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :95
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

شركة شبكة الخليج لالتصاالت ذ م م
 
 

طلب الشركة عدم قبول عطاء شركة زين لإلتصاالت المتنقلة للمناقصة رقم ا م م 
/2018/2017/1/1 توفير خدمة االشتراك باالنترنت وخطوط نقل المعلومات وذلك لعدم حصولها 

على ترخيص من الهيئة العامة لإلتصاالت وتقنية المعلومات لتقديم خدمات اإلنترنت

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13196
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :12313
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/86 أعمال تنظيف مكاتب ومخازن وساحات 
التخزين إلدارة المخازن على/ شركة كلينكو المتحدة لمقاوالت تنظيف المباني والطرق فرع من 
شركة القرين اللوجستية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/934,900 د.ك) فقط تسعمائة واربعة وثالثون الف  وتسعمائة دينار  الغير المطابق للشروط 

والمواصفات.

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

 

طلب اإلحاطة والعلم  بتعديل المبلغ  اإلجمالي لتمديد عقد المناقصة و ك م/2015/2014/59  
إستئجار سيارات متنوعة (مع سائق/بدون سائق) المبرم مع / شركة اوتوماك للسيارات ليصبح (-
/439,186 د.ك) اربعمائة وتسعة وثالثون الف  ومائة وستة وثمانون دينار بدال من (450,212 

د.ك) لمده شهرين اعتبارا من 2018/2/8 وذلك  بناءا على موافقة ديوان المحاسبة ولحين 
االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/83 أقفلت في 

2018/1/2

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4666
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2775
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك و/2016/7259 توريد وتسليم مواد كيميائية لمشروع 
التناضح العكسي بمحطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على الشركات 

المتخصصة في هذا المجال 

*بيانات المناقصة: 
- التقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة
- نسبة األوامر التغييرية (%10)

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

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م / 2018/2017/74 صيانة معدات إنارة الشوارع 
بمحافظة حولي بدولة الكويت على الشركات المصنفة بالفئة الثانية اعمال كهربائية المؤهلة لدى

الجهاز المركزي للمناقصات العامة 

بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

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

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

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تطرح على الفئتين الثالثة والرابعة من االعمال 
الكهربائية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9655
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب طرح المناقصه العامة  رقم و ك م/2017/7274 توريد وتسليم مواد كيميائية لمحطات توليد
القوى الكهربائية وتقطير المياه على الشركات المصنعة او الموردين والمسجلين لدى الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة لمدة 36 شهرا 

* بيانات المناقصه
- التقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة على 6 بنود
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

- هذه المناقصة تم نشرها في خطة الوزارة في كويت اليوم تاريخ 2017/7/16

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

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1040$
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

شركة الفوزان ناشيونال للتجارة العامة و المقاوالت
ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :64
 تاريخ الكتاب :2018/04/16

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبترولية ذ م
م
 
 

شكوى الشركة للمناقصه رقم و ك م/ 2016/7261 توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع 
الرغوه لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة مع

إيقاف اجراءات الشراء وعمل االجراءات التصحيحية .

 

(أعيد بحث) شكوى الشركة للمناقصه رقم و ك م/ 2016/7261 توريد وتسليم مادتي مانع 
الترسب ومانع الرغوه لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب الشركة وطلب تأجيل موعد إقفال المناقصة.

إطلع الجهاز على كتاب شركة الوطنية رقم (80) المؤرخ في 2018/5/7

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة مع تمديد موعد إقفال المناقصة  
لمدة إسبوعين

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة مع تمديد موعد إقفال المناقصة  
لمدة إسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة المواصالت

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 رقم الكتاب :26375
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :599
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تطبيق العقوبات المقررة بقانون المناقصات العامة على المكتب اإلستشاري/ 
شركة MIDDLE EAST DIGITAL COMMUNICATION وذلك إلخالله بأعمال 

عقد رقم 2014/15 تصميم مشروع تطوير النظم اآللية والخدمات المتكاملة لنظام الفواتير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل الدوسري     مراقب صيانة التكييف

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/1-2019 تقديم خدمات استشارات ومتابعة الحسابات 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع/ شركة كي بي أم جي لإلستشارات لمدة ستة أشهر وبحدود 

مبلغ إجمالي قدره (-/840.000 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حسن الصالح     مدير إدارة وحسابات المشروعات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الجهة والمكتب 
اإلستشاري/ شركة MIDDLE EAST DIGITAL COMMUNICATION إلجتماع 

قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
وعدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبد اللطيف الدويسان
عضو مجلس إدارة الجهاز/ عادل إبراهيم خريبط
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ طالل الغريب

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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االثنين  الموافق 14-05-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 


