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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/23
05-رجب-1439 هـ 

   االربعاء
2018-03-21 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-03-21

)(   االربعاء2018/23 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    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
سالم ذياب العنزي

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي
بدر عبداللطيف الدويسان

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 وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6

7
8

1

1
2

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  26-03-2018 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 الدفاع

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل بيت الزكاة
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل بلدية الكويت

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة 
الدفاع

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة 
المناقصات

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/ داوود الحزامي     محاسب أول

السيد/ د.صالح خلف     مدير ادارةالخدمات 
العامة

السيد/عبدالله العجمي     نائب رئيس التنفيذي
للمشاريع

السيد/ عدنان الرشدان     نائب مدير ادارة 
تقنية المعلومات

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم 
الدراسات والمواصفات

السيد/ م. شريفة المفرج     مهندس معماري

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

12

13

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 األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة
السيد/ناصر الحمد     مدير الشئون اإلدارية

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

16

17
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

شركة نفط الكويت

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الرقم :- و ك م/2016/2015/36

2034292-RFQ -: الرقم

الرقم :- هـ ع / ش أ م /2018/2017/16

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم  عمالة فنية متخصصة في مجال نظم و تقنية المعلومات 
لقطاعات شئون المستهلكين الشئون المالية- مراكز المراقبة و التحكم في نظم المعلومات و 

الرقابة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد أنانيب حفر من قياس3/8-2ولغايه قياس7 مع ملحقاتها 
ووصالت بريميوم والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري

 7 SUPPLY OF TUBING & ACCESSORIES SIZES 2-3/8 TO
 API/PREMIUM CONNECTION INCLIDING SERVICES FOR

DEVELOPMENT DRILING

 

 Virtualization Infrastructure) فض عطاء مناقصة/ممارسة  مشروع البيئة األفتراضية
Environment) للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4405
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم 2015/2014/146 أعمال تنظيف الواجهات الزجاجية 
والمعدنية لمباني للوزارة المبرم مع / شركة ربوع الخليج للتجارة العامة والمقاوالت لمدة تسعة 
أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (22,807/224 د.ك )  
فقط اثنى وعشرون الف  وثمانمائة وسبعة دينار  ومائتين واربعة وعشرون فلس  الغير وذلك 

لألسباب المذكورة بمرفقات كتاب الوزارة  ولحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة 
2018-2017/9

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لإلستثمار

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1117124
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (ت م-2017/81-2020) مع شركة/ ايبال الستشارات الكمبيوتر لشراء 
تراخيص مايكروسوفت االضافيه بمبلغ اجمالي قدره (-/269,232 د.ك)  فقط مائتين وتسعة 

وستون الف  ومائتين واثنى وثالثون دينار  الغير استنادا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات 
رقم 49 لسنة 2016.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عدنان الرشدان     نائب مدير ادارة تقنية المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

نتيجة تأهيل رقم  T&R-KNPC/PQ/001 لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة مجمع القطاع 
النفطي إلنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالله العجمي     نائب رئيس التنفيذي للمشاريع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018003470
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018003651
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 طلب اصدار االمر التغييري السادس بزيادة مبلغ إجمالي (6,529/665د.ك)  فقط ستة آالف  
وخمسمائة وتسعة وعشرون دينار  وستمائة وخمسة وستون فلس  الغير ما يعادل (1.9 %) 
علىقيمة عقد المناقصة رقم و ع / 2017/2016/3 الصيانة الهندسية الشاملة الالت تصوير 

المستندات بالوزارة المبرم مع / مؤسسة جاسم يوسف الحميضي وذلك لزيادة عدد 8 االت تصوير
على عقد الصيانة حتى نهاية العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ع /2018/2017/4 توفير خدمات أمن وحماية وإدارة شبكة 
المعلومات بالوزارة بين الشركات المتخصصة لمدة ثالث سنوات 

* بيانات المناقصة : 
-المناقصة ال تقبل عروض بديلة

المناقصة ال تقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية (%25)

* شروط المناقصة 
-يلتزم المتعهد خالل مدة سريان العقد بتدريب عدد (4) من موظفي الوزارة

-العقد مدته سنة تبدأ من تاريخ محضر تسليم األعمال وبدء الخدمة الفعلية يجدد بعدها سنة بسنة 
شريطة اخذ موافقة جهات اإلختصاص بقيمة اعمال خدمات األمن والحماية وبنفس الشروط 

واألسعار 
-يلتزم كل مناقص بأن يرفق مع عطائه ما يثبت تسجيلة كشركة متخصصة لدى الجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات في مجال المناقصة لسنة 2017 
-خبرة 5 سنوات على األقل لمشاريع مماثلة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة لألوقاف

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2397
 تاريخ الكتاب :2018/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/345
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثالث لعقد استئجار مراسلين مع السيارات لتوزيع بريد االمانة المبرم 
مع/ شركة الرواد للخدمات البيئية  لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/4/5 حتى 2018/7/4 

بمبلغ اجمالي قدره (-/23.580 د.ك) فقط ثالثة وعشرون الف  وخمسمائة وثمانون دينار  الغير 
لحين االنتهاء من اجراءات طرح مناقصة 2018-2017/3 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ناصر الحمد     مدير الشئون اإلدارية

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/3 استئجار مراسلين مع السيارات 
لتوزيع بريد االمانة بين الشركات المتخصصة لمدة ثالث سنوات 

*بيانات المناقصة
- ال تقبل عروض بديلة

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

*شروط المناقصة:
- ان تكون كافة السيارات مع المراسلين صالون 4 سلندر/ فل اوتوماتيك /تكييف/ موديل السيارة 

ال يقل عن 2018 
-ان يكون المراسل لديه خبرة ال تقل عن 5 سنوات في توزيع البريد والتراسل بين الجهات 

الحكومية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط  " ان يكون المراسل لديه خبرة ال تقل عن 
سنتين في توزيع البريد والتراسل بين الجهات الحكومية بدال من 5 سنوات "

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :25686
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :718
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب ترسية المناقصة رقم ب ب هـ 2016/2015/7 تنظيف وخدمة مرافق ومكاتب
الوزارة على / شركة جي أم لمقاوالت تنظيف المباني والطرق ( ثالث اقل االسعار)  بمبلغ 

اجمالي قدره (2,788,318/500د.ك) فقط  مليونين  وسبعمائة وثمانية وثمانون الف  وثالثمائة 
وثمانيةعشر دينار  وخمسمائة فلس  الغير لمده ثالث سنوات المطابق للشروط والمواصفات

- كما اطلع الجهاز على كتاب شركة فالكون رقم (427) المؤرخ في 2018/2/15 والمتضمن 
CD اإلفادة بتقديم كتالوجات المعدات مع العطاء وتقديم عقود الخبرة مع العطاء ب

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم ب ب هـ 3 / 2013/2012 توريد وتركيب وصيانة الشبكة
الهاتفية لمحافظتي العاصمة وحولي المبرم مع / شركة رهام للتجارة العامة لمدة ستة اشهر 
اعتبارا من 2018/4/9  دون تكلفة مالية وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة  

2018/2017/2

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ د.صالح خلف     مدير ادارةالخدمات العامة

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبد اللطيف الدويسان
عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب
ويحفظ كتاب الشركة فالكون الكويتية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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بيت الزكاة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :626
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :1175
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب بيت الزكاة إتخاذ الجهاز ما يراه مناسبا من إجراءات لشركة زعفرانة حال للتجارة العامة 
والمقاوالت وذلك بعد إخاللها بإلتزاماتها لعقد المناقصة رقم 2016/2 أعمال توريد عمالة 

لتنظيف وتقديم خدمات للمقر الرئيسي بجنوب ا لسرة

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

 

طلب التمديد الخامس لعقد الممارسة ب ز /2012/53 القيام بأعمال البريد للبيت المبرم مع / 
شركة اكسبرس بوست للبريد السريع لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/4/1حتى 2018/9/30 

بمبلغ إجمالي قدره (-/16,794 د.ك )  فقط ستةعشر الف  وسبعمائة واربعة وتسعون دينار  
الغير  بنفس الشروط واالسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات اعادة طرح المناقصة  رقم ب ز

ع 2016/8 .

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الجهة

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3733
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

 رقم الكتاب :3732
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

 TELVENT AUSTRALIA طلب إلغاء التعاقد المباشر رقم 2016/10-2017  مع/ شركة
PTY LTD لتوفير اعمال الصيانة التخصصية الوقائية والتشغيلية والتحت مائية لتأمين االمداد
المستمر وعالي الجودة للبيانات الواردة من نظام مراقبة الطقس االوتوماتيكي (AWOS) وذلك 

العتذار الشركة عن استكمال اجراءات التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ داوود الحزامي     محاسب أول

طلب إلغاء التعاقد المباشر  مع / شركة  TELVENT AUSTRALIA PTY LTD لتوفير 
الدعم التشغيلي والفني لنظام االرصاد الجوية بمطار الكويت الدولي وذلك إلعتذار الشركة عن 

استكمال اجراءات التعاقد

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق الصادر  باجتماع رقم 2016/65 
المنعقد في 2016/9/21 المتضمن " الموافقة"

ثانيا: الموافقة على اإللغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق الصادر  باجتماع رقم 2017/4 
المنعقد في 2017/1/16 المتضمن " الموافقة"

ثانيا: الموافقة على اإللغاء

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المالية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5333
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

 رقم الكتاب :5681
 تاريخ الكتاب :2018/03/10

 
 
 

  طلب ترسية عدد (6) بنود من  المناقصة رقم 2016/17-2017 توفير مستشارين 
واختصاصيين في المجال الضريبي على/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (ثاني اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/378,540 د.ك)  ثالثمائة وثمانية وسبعون الف  وخمسمائة واربعون دينار

المطابقة للشروط والمواصفات 

 وإلغاء عدد (10) بنود لعدم مطابقتهم للمواصفات المطلوبة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

طلب الغاء المناقصة رقم 2015/15-2016 تطبيق منهجيات ادارة المشاريع المرساه على / 
شركة تكنولوجيا المعلومات الوطنية لخدمات الكمبيوتر واالستشارات (أقل االسعار)  وذلك لعدم 

توافر االعتماد المالي

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق الصار باجتماع رقم 2017/2 المنعقد في 2017/1/9 المتضمن " 

الموافقة على الترسية" 
ثانيا: الموافقة على اإللغاء

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5180
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2013/2012/5 استئجار مركبات صالون الغراض 
الضيافة العامة والمؤتمرات للوزارة المبرم مع /شركة الخليج  لتأجير السيارات  لمدة ثالثة  

أشهراعتبارا من تاريخ 2018/3/31 بمبلغ اجمالي وقدره (70,171/290د.ك)  فقط سبعون الف
 ومائة واحدى وسبعون دينار  ومائتين وتسعون فلس  الغير  لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية 

المناقصة رقم 2017/1-2018 إقفالها في 2018/6/26

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4043
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2018/2017/3 استئجار مركبات متنوعة بدون سائق ومع وقود
على النحو التالي :-

-البند رقم (1) على / شركة الخليج لتأجير السيارات ( اقل االسعار)  بمبلغ إجمالي قدره (-
/646.488د.ك)  فقط ستمائة وستة واربعون الف  واربعمائة وثمانية وثمانون دينار  الغير 

المطابق للشروط والمواصفات

-البند رقم (2) على/ شركة الجهراء لمعدات التنظيف(ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/266.760د.ك)  فقط مائتين وستة وستون الف  وسبعمائة وستون دينار  الغير المطابق 

للشروط والمواصفات

-البند رقم(3)على/ شركة الجهراء لمعدات التنظيف(اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/292.068د.ك)  فقط مائتين واثنى وتسعون الف  وثمانية وستون دينار  الغير المطابق للشروط

والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2158
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدوده رقم 2017/2016/20 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية 
في االسواق والساحات والشواطئ في دولة الكويت بين الشركات المصنفة بالفئة الثالثة ألعمال

الميكانيك والكهرباء لمدة ثالث سنوات

* بيانات المناقصة:
  التقبل عروض بديله 

 التقبل التجزئة 
 نسبة االوامر التغييرية (%25)

* شروط المناقصة 
 خبرة كافية في اعمال الصيانة للمشاريع الكبرى بدولة الكويت والمماثلة العمال العقد لمده 15 

سنة

 

إفادة الجهاز بإنتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2018/2017/3 
استئجار مركبات متنوعة بدون سائق ومع وقود

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط  " خبرة كافية في اعمال الصيانة للمشاريع 
الكبرى بدولة الكويت والمماثلة العمال العقد لمده خمس سنوات بدال من 15 سنة"

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1736
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :1200
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/3 تشغيل وصيانة الرفعات الجسرية والرافعات 
الجسرية المتحركة والمعدات االرضية في ميناء الشعيبة على / شركة جلوبال كليرينج هاوس 

سستمز (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/3,900,000 د.ك) فقط ثالثة ماليين  وتسعمائة الف
 دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

(اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم م م ك /2017/2016/17 أعمال صيانة 
المنشآت والطرق وأعمال االنشاءات الصغيرة بموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة والمناطق 

التخزينية التابعة للمؤسسة  على / شركة المزايا األنشائية للمقاوالت العامة (اقل االسعار) بنسبة 
خصم قدرها (-65.90%) المطابق للشروط والمواصفات بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

- اطلع الجهاز على كتاب الموانئ رقم (1748) المؤرخ في 2018/3/18 والمتضمن خبرة 
شركة المزايا

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق باجتماع (2017/93) المنعقد في 2017/12/13" المتضمن الموافقة

على ترسية المناقصة "
لتخلف الشركة عن تجديد الكفالة االولية

ثانيا: تخطر المؤسسة بدراسة العطاءات التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية الجديدة مع تمديد 
الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1364
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1693
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

طلب التمديد الثاني عشر لعقد المناقصة رقم م م ك / 2010/37 الستئجار سيارات للمؤسسة  
المبرم مع السادة / شركة الخليج لتأجير السيارات لمدة شهرين اعتبارا من 2018/3/3 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/5.350د.ك)  فقط خمسة آالف  وثالثمائة وخمسون دينار  الغير لحين االنتهاء 

من اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم 2017/2016/6

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

(اعيد بحث) طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم م م ك /2017/2016/2 تشغيل 
وصيانة الرفعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات االرضية في ميناء الشويخ 

لمده شهر وذلك لحين االنتهاء من اجراءات دراسة والتوصية بالترسية

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2291
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :1932
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

 رقم الكتاب :1317
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب ترسية البندين (15،9)  من المناقصة رقم 2016/2015/2 توريد اليات 
واجهزة ووسائل نقل برية لالدارة على شركة/ بحرة التجارية بمبلغ اجمالي قدره (-/618.106 

د.ك ) ستمائة و ثمانية عشر الف و مائة وستة دينار فقط ال غير

-اطلع الجهاز على كتاب شركة بحرة رقم 2018/15 المؤرخ في 2018/1/31 المتضمن إعتذار 
الشركة عن تمديد الكفالة اال بعد موافقة الموردين واإلدارة عن إمكانية تغيير نوع الشاصي

- و كتاب رقم 9537 المؤرخ في 2017/12/4

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/8 اصالح وتشغيل وصيانة مولدات كهرباء احتياط 
التابعة لالدارة على / شركة ايفل الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت ( اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/159,458د.ك) فقط مائة وتسعة وخمسون الف  واربعمائة وثمانية وخمسون 
دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات 

*** شريطة اإللتزام بما جاء باالجتماع التمهيدي + ملحق رقم (1) "كما ذكر بالتقرير الفني"

 

( اعيد بحث ) طلب ترسية بنود ارقام (24 , 27 ) للمناقصة رقم 2018/2017/5 توريد مالبس 
ولوازم لالدارة لمدة ثالث سنوات على/شركة الخبراء للسالمة واعمال الحريق   بمبلغ اجمالي 

قدرة (-/3.945 د.ك ) المطابق للشروط والمواصفات
- البند (24) ثاني أقل االسعار

- البند (27) عرض وحيد

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتاب شركة بحرة التجارية 
لإلدارة لإلطالع واإلفادة والرد خالل اسبوعين من تاريخه مع تجديد الكفالة البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2574
 تاريخ الكتاب :2018/03/04

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2016/2015/23 التأمين الصحي التكافلي
لعالج رجال االطفاء التابعيين لالدارة المبرم مع / شركة وربة للتأمين لمده ستة أشهر اعتبارا من 
6/30/ 2018 حتى 2018/12/29 بمبلغ اجمالي قدره (-/555.037 د.ك) خمسمائة و خمسة 
وخمسون الف و سبعة و ثالثون  دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم 

2019/2018/1

- اطلع الجهاز على كتاب رقم 1897 المؤرخ في 2018/2/15 المتضمن التجديد لمدة سنة

 

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :572
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

طلب ترسية مجاميع المناقصة رقم إ م م/2017/2016/4/1 تزويد الوزارة بعمالة فنية متخصصة
على النحو التالي : 

-المجموعه األولى (طباع -سكرتير -سائق خاص) على/شركة أدنك العالمية لمقاوالت تنظيف 
المباني والطرق (خامس أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,001,760 د.ك)   مليون  و الف 

وسبعمائة وستون دينار المطابق للشروط والمواصفات  

-المجموعة الثانية (فنيين جميع التخصصات) على/شركة أدنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني 
والطرق (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/435,816 د.ك)  اربعمائة وخمسة وثالثون 

الف  وثمانمائة وستةعشر دينار المطابق للشروط والمواصفات

-المجموعة الثالثة (سائق معدات وعمال مجاري) على شركة/ أدنك العالمية لمقاوالت تنظيف 
المباني والطرق (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/663,276 د.ك)  ستمائة وثالثة 

وستون الف  ومائتين وستة وسبعون دينار المطابق للشروط والمواصفات

-المجموعة الرابعة (تخصص حاسب آلي وتخصصات هندسية) على/شركة ساحل الخليج 
للخدمات البحرية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/400,248 د.ك)  اربعمائة الف  

ومائتين وثمانية واربعون دينار المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موفقة 

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/  د.مبارك فهاد العازمي للمجموعتين الثانية والرابعة
عضو الجهاز السيد/ حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :723
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم ه ص/ص/175 الخدمات العامة لتشغيل و صيانة محطات 
الضخ و الرفع و الخطوط المرتبطة بها في المنطقة الثانية المبرم مع شركة / كي سي سي 

للهندسة والمقاوالت لمدة 183 يوم اعتبار من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/1,153,250د.ك) فقط مليون ومائة وثالثة وخمسون الف ومائتين وخمسون دينار الغير

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

على أن يتم إيقاف التمديد عند اإلنتهاء من إجراءات الترسية والتعاقد الخاصة بمشروع توسعة 
محطة أم الهيمان

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ محمد ناصر الخرافي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :712
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع واتخاذ ما يراه الجهاز مناسبا على شركة النهضة الدولية للتجارة 
العامة وذلك لتنازلها عن مشروع المناقصة رقم هـ م أ/292 إنشاء وانجاز وصيانة مبنى محكمة 

األسرة بمحافظة العاصمة وذلك بعد ترسيتها لصالح شركة HICC مقابل 5% من قيمة 
المشروع طبقا ألحكام المواد (54) و (55) من قانون المناقصات العامة  37 لسنة 1964  

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 781 المؤرخ في 2018/3/15 المتضمن طلب الرد على 
طلبهم

- وكتاب رقم (3389) المؤرخ في 2017/12/26
- و كتاب شركة النهضة الدولية رقم 773 المؤرخ بتاريخ 2018/2/15 المتضمن طلبهم اكمال 

اجراءات التعاقد والبدأ بتنفيذ المشروع

كما اطلع الجهاز على  
- كتاب الوزارة رقم 39-231 المؤرخ في 2018/1/22 والمتضمن االجراءات التي تمت مع 

الشركة
- كتاب شركة النهضة الدولية رقم 2018/48 المؤرخ في 2018/1/11 المتضمن االجراءات 

HICC التي تمت مع الوزارة و العقد بين شركة النهضة الدولية و شركة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق باجتماع 2017/36 المنعقد في 2017/5/10 المتضمن الموافقة على 

الترسية
ثانيا: حذف شركة النهضة الدولية للتجارة العامة من سجل الجهاز المركزي للمناقصات لمدة 
سنتين إستنادا لحكم المادة رقم 85 (بند ج) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

وذلك لتخلف الشركة عن تقديم الكفالة البنكية من البنك المعتمد والتأخر بتوقيع العقد 
ثالثا: تخطر الوزارة بدراسة العطاءات التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت 

البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :101
 تاريخ الكتاب :2018/03/04

شركة روابي الكويت للتجارة العامة والمقاوالت ش 
ت
 
 

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

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

- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

إفادة الشركة بعدم قبول الشركة االم sacyar construccion spain  تجديد الكفالة البنكية 
للمناقصة رقم هـ ط / 255 انشاء وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الطريق االقليمي 

الجنوبي من شمال كبد الى السالمي إال إذا تمت الموافقة من الجهات المختصة على زيادة مبلغ 
الترسية ليصبح  (79,131,309/370 د.ك ) وذلك لألسباب الموضحة بالكتاب

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4230
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :3597
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :3876
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2015/2014/41(ع) اعمال اصالح وصيانة وتوفير 
مستلزمات ماكينات تصوير مستندات متنوعة الدارات مختلفة بالوزارة لالدارة العامة لالمداد 
والتموين (ادارة التجهيزات االمنية) المبرم مع / شركة بدر المال واخوانه لمدة ثالثة اشهر 

اعتبارا من 2018/4/7 حتى 2018/7/6 بمبلغ اجمالي قدره (-/324,990د.ك)  فقط ثالثمائة 
واربعة وعشرون الف  وتسعمائة وتسعون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة 2018/2017/15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

طلب إلغاء المناقصة رقم 2017/2016/40 مشروع النظام اآللى للتعرف على مالمح الوجه 
لإلدارة العامة لنظم المعلومات - وإعادة طرحها وذلك لقدم المواصفات والتطور في التكنولوجيا 

ولتحديث كراسة المواصفات الفنية لتواكب التطور ات الحالية

 

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم 2017/2016/7 التظام المركزي للحضور واالنصراف 
لعموم قطاعات االدارةالعامة لنظم المعلومات للوزارة وذلك لعدم مطابقة العطاءات للمواصفات 

الفنية المطلوبة  

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء فقط

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :18/51
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

شركة المنتهى للعقارات والمقاوالت االنشائية / ش م
ك م
 
 

 رقم الكتاب :21
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

شركة الخليج لالنشاءات واالعمال البحرية 
والمقاوالت العامة ش م ك م

 
 

طلب الشركة استالم إشعار ترسية المناقصة رقم 2016/2015/21 صيانة وترميم المباني العائدة
للوزارة واعمال انشائية اخرى (بمحافظة مبارك الكبير ) لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة

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

 

طلب االفادة بما تم من إجراءات للمناقصة رقم 2016/2015/23 انشاء وانجاز وصيانة مبنى 
مركز خفر السواحل وترميم واصالح ميناء فيلكا بجزيرة فيلكا- لالدارة العامة لالنشاءات 

والصيانة  حيث أن تم تمديد الكفالة األولية أربع مرات سابقة

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

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1125
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/50 تجهيزات سمعية ومرئية بغرفة 
عمليات اإلدارة العامة لشرطة النجدة لإلدارة العامة لنظم المعلومات على/ الشركة الشرقية 

للحلول التقنية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/36.300د.ك) فقط ستة وثالثون الف  
وثالثمائة دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

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

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :8796
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :5719
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت األولية للمناقصة رقم و ك م / 2017/2016/47 تزويد وتنفيذ والتشغيل 
المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الدوحة الغربية 

لمدة ثالثة أشهر لحين االنتهاء من إجراءات التعاقد

 

طلب ترسية بنود المناقصه رقم ( وك م/2017/2016/83) استئجار آليات متنوعة ( مع سائق / 
بدون سائق) على النحو التالي :

- البند األول ( للسيارات بدون سائق ) على / شركة مصطفى كرم وأوالده للتجارة العامة 
والمقاوالت ( أقل األسعار ) بمبلغ اجمالي قدره (6,995,106/399د.ك)  فقط ستة ماليين  
وتسعمائة وخمسة وتسعون الف  ومائة وستة دينار  وثالثمائة وتسعة وتسعون فلس  الغير 

المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (007.%)

- البند الثاني (للسيارات مع سائق )على / شركة الخليج لتأجير السيارات ( اقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/5,298,000د.ك)  خمسة ماليين  ومائتين وثمانية وتسعون الف  دينار  الغير 

المطابق للشروط والمواصفات

- اطلع الجهاز على كتاب شركة المال الستئجار وتأجير المركبات والمكائن رقم (2018/603) 
المؤرخ في 2018/3/15 والمتضمن

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8749
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :8017
 تاريخ الكتاب :2018/03/13

 
 
 

طلب إصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/549,795 د.ك)  خمسمائة وتسعة
واربعون الف  وسبعمائة وخمسة وتسعون دينار ما يعادل نسبة (15%) على قيمة عقد المناقصة
رقم و ك م /90 /2014/2013 أعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 433/11. ك .ف لكل من 
محافظة العاصمة والفروانية وحولي المبرم مع شركة /اوالد عبد العزيز عبد المحسن الراشد مع 

التمديد لمدة ثمانية أشهر إعتبارا من 2018/3/29 وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح 
المناقصة رقم (وك م/2017/2016-52)

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/281,250 د.ك) مائتين واحدى 
وثمانون الف  ومائتين وخمسون دينار  الغير بنسبة (25%) على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م

/2016/2015/38 صيانة واصالح ولحيم كيبالت ضغط منخفض في جميع محافظات دولة 
الكويت - محافظة العاصمة المبرم مع / شركة الخنيني للتجارة العامة و المقاوالت وذلك لالسباب

المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/23  عدد كويت اليوم 1386تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/04/01 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1540
 تاريخ الكتاب :2018/01/15

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /2018/2017/41 تزويد وتركيب خطوط هوائية 400
ف.ك لتغذية مدينة جنوب المطالع بالطاقة الكهربائية بين الشركات المذكورة بكتاب الوزارة

* بيانات المناقصة
-التقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة 
-نسبة االوامر التغييرية %15

*شروط المناقصة
-يشترط ان يقدم المناقص مع عطائه مايثبت بأنه قد سبق له صمم وورد وركب معدات واجهزة 
وقام بتنفيذ اعمال ذات مستوى فني مطابق او اعلى لما هو مطلوب في مستندات المناقصة 

ويتعرض للرفض كل عطاء اليشتمل على مثل هذا الدليل اليقتنع به المالك

 

الموضوع
5
م

  نظرا المتناع رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة  في المشاركة في اتخاذ القرار في 
الموضوع أعاله 

وذلك تطبيقا لنص المادة رقم (82) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ونظرا 
لغياب نائب الرئيس للجهاز المركزي للمناقصات العامة السباب االجازة الخاصة 

فقد قرر مجلس إدارة الجهاز بتكليف عضوالجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل 
خريبط  برئاسة الجلسة على نحو مؤقت أثناء مناقشة هذا الموضوع

قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
مع حذف فقرة " اليقتنع به المالك"

وعدم موافقة
عضو مجلس إدارة الجهاز/عادل إبراهيم خريبط
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان



2018/23  عدد كويت اليوم 1386تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/04/01 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4414
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

 رقم الكتاب :3513
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2017/2016/36 اعمال الصيانة المدنية في محطات 
توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات المصنفة بالفئة االولى اعمال انشائية 

ومدنية.

* بيانات المناقصة
-تقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة 
-نسبة االوامر التغييرية %15

- رأي قسم إصدار العطاءات: استنادا الى نص المادة 17 من الالئحة التنفيذية يسمح بالطرح 
على االولى والثانية في حدود النصاب.

 

طلب طرح المناقصه المحدودة رقم وك م/43-2018/2017 أعمال تمديد ولحيم كيبالت أرضية 
ضغط متوسط 11 ك.ف لتوسعة شبكة التوزيع الكهربائية في شمال دولة الكويت بين الشركات 

المذكورة بالكشف المرفق 

* بيانات المناقصه
- التقبل عروض بديلة 

- التقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييريه (%25 )

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة االولى والثانية لألعمال االنشائية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8665
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :1875
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

 رقم الكتاب :6300
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت رقم و ك م /2017/2016/86 أعمال تنظيف مكاتب ومخازن وساحات 
التخزين إلدارة المخازن لمدة ثالثة أشهر لحين االنتهاء من دراسة الموضوع

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م / 2016/7262 توريد قطع الغيار المطلوبة لصمامات 
االمان الرئيسية للغاليات في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين 

الشركات المتخصصة في هذا المجال.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (6390) المؤرخ في 2018/2/27 والمتضمن أسباب 
اختيار ماركة تجارية وبلد المنشأ

* بيانات المناقصة :
- التقبل التجزئة

- التقبل عروض بديلة 
- نسبة االوامر التغييرية %10

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م / 2017/2016/34 أعمال اإلصالح والصيانة للرافعات 
السقفية في كل من محطات ضخ المياه الرئيسية ومحطات الكلورين المختلفة لمدة 36 شهر

* بيانات المناقصة
-التقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة 
-نسبة االوامر التغييرية %10

 

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6291
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :4562
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م /2018/2017/10 أعمال صيانة عدد (101) آلة تصوير 
مستندات ماركة (توشيبا)باإلدارات المختلفة بين الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات لمدة (36) شهر

* بيانات المناقصة
-التقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة 
-نسبة االوامر التغييرية %15

 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وكالء شركة 
Mitsubishi Hitachi Power System (المصنع األصلي) لتوريد قطع غيار لنظام التحكم 
اآللي للغالية (ABC) في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بمبلغ اجمالي 

قدره(-/640,000د.ك) فقط ستمائة واربعون الف  دينار  الغير استنادا للمادة رقم 18 من قانون 
المناقصات رقم 49 لسنة 2016.

 

الموضوع

الموضوع

11

12

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2724118071
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :272722006537
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

طلب إلغاء ترسية المناقصة رقم 2414137120(ع) تحديث و تطوير نظام تساهيل( او توفير 
نظام بديل )المرساة على / شركة الصفاة لنظم الكمبيوتر و لتكنولوجيا المعلومات (خامس اقل 
االسعار) و ذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة على العرض الفني الجديد لمخالفته احكام قانون 

المناقصات العامة والئحته التنفيذية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصه رقم 1952815 تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف 
والتهوية والتبريد بقاعدة علي السالم الجوية حتى 2018/6/17 وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات توقيع العقد 

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر  باجتماع رقم (2015/18) المنعقد في 2015/3/2 المتضمن 

" الموافقة على ترسية المناقصة "
ثانيا: الموافقة على إلغاء الترسية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722005398
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :272722006456
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت للمناقصة رقم 2732808 (ع) اعمال صيانة مختلفة لمباني لواء السور 
الروضتين  االولية حتى 2018/6/8 وذلك لحين االنتهاء من إجراءات توقيع العقد

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

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز واإلذن بترسية المناقصة رقم 2052714(ع) تشغيل وصيانة 
واصالح وتطوير نظام المراقبة والتحكم في (مبنى معالي الوزير - مبنى ميدان حولي - القاعدة 

البحرية) على / شركة هانويل الكويتية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/348,120 د.ك) فقط
ثالثمائة وثمانية واربعون الف ومائة وعشرون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات وذلك

بعد تجديد الكفاله البنكية 

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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (272722005590) المؤرخ تاريخ 2018/2/22 
المتضمن طلب اعادة النظر بقرار الجهاز واالذن بالترسية

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722006536
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

 رقم الكتاب :272722006535
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصه رقم 1962815 تشغيل وصيانة واصالح االجهزة والمعدات
الميكانيكية بقاعدة علي السالم الجوية حتى تاريخ 2018/6/30 لحين االنتهاء من اجراءات 

توقيع العقد

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

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصه رقم 1892815 اعمال تشغيل وصيانة واصالح االجهزة 
الكهربائية ومعدات ميكانيكية واجهزة التكييف بمعسكر ام الروس بالوزارة حتى تاريخ 

2018/6/19 وذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع العقد 

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

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لتقديم كفالة االنجاز من قبل المناقص الفائز

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لتقديم كفالة االنجاز من قبل المناقص الفائز

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722005129
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم 1812814 تحديث وانشاء وانجاز وصيانة واصالح 
طرق وساحات ومواقف اسفلتية وانارة بالكتيبة /2 بلواء الشهيد المدرع /35 بالمنطقة الشمالية 

حتى تاريخ 2018/6/5 وذلك لحين االنتهاء من إجراءات توقيع العقد

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

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722006875
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :272722006874
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :272722006353
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1212914 خدمات نظافة مباني هندسة المنشآت العسكرية
بالمنطقة الجنوبية ونادي ضباط الجيش المبرم مع / مركز الرواد للخدمات البيئية لمدة ستة أشهر

اعتبارا من 2018/5/17 حتى 2018/11/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/158,760 د.ك) مائة 
وثمانية وخمسون الف  وسبعمائة وستون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة رقم 1212917

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد االول  للمناقصة رقم 2182813 
خدمات النظافة بلواء الشهيد 35 / ومعسكر ام الروس المبرم مع/شركة الساري الوطنية للتجارة 
العامة و المقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من2018/6/1 بمبلغ اجمالي قدره(-/129,330د.ك) 
فقط مائة وتسعة وعشرون الف  وثالثمائة وثالثون دينار  الغيروذلك لعدم االنتهاء من اجراءات  

طرح وترسية المناقصة الجديدة رقم 1662817

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1312913 خدمات نظافة االمداد والتموين والمعسكرات 
المحيطة به المبرم مع/ شركة ساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت  لمدة ستة أشهر إعتبارا 
من 2018/4/1حتى 2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/102,402د.ك) فقط مائة واثنين الف  
واربعمائة واثنين دينار  الغير وذلك  لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصه الجديدة رقم 

1592916

 

الموضوع
8

9

10

م

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

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر  باجتماع رقم  2018/13 المنعقد في 
2018/2/14 المتضمن "عدم الموافقة والتنسيق مع وزارة المالية"

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2724117017/2018
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :272722006179
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

 طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (67,918/500د.ك)  فقط سبعة 
وستون الف  وتسعمائة وثمانيةعشر دينار  وخمسمائة فلس  الغير مايعادل نسبة (30%) على 
قيمة عقد المناقصة رقم و د / ت م / 42152-8-2414 ( 2017/2015 ) توريد معلبات ومواد 
غذائية لزوم / وحدات الجيش المبرم مع / شركة الجامعي الخليجي للتجارة العامة مع تمديد العقد 

لمده (90 يوما) حتى 2018/7/10 وذلك لحاجة الوزارة الماسة

 

طلب الوزارة اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على التمديد االول عقد المناقصة رقم 
1582913 خدمات غسيل وكي المالبس بمعسكر عريفجان المبرم مع / شركة االبرق التجارية  

لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/12/3 حتى 2018/6/2 بمبلغ اجمالي قدره (-/50,400د.ك) 
فقط خمسون الف  واربعمائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 

1752916

 

الموضوع
11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2018/3)  المنعقد في 2018/1/10 المتضمن عدم 

الموافقة
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

االستدعاءات

 رقم الكتاب :272722006212
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

طلب الوزارة االطالع على الرأي القانوني بتطبيق الجزاءات وفقا للمادة (85) من قانون 
المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016 على/ ساس الدار للتجارة العامة والمقاوالت لعقد 

المناقصة رقم 1082815 انشاء وانجاز وصيانة بنية تحتية لمظالت مواقف السيارات بلواء 
الشهيد المدرع / 35 بالمنطقة الشمالية 

-طلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722030819 بتاريخ 2017/12/25 المتضمن الرأي
القانوني 

و رقم (272722025363) المؤرخ في 2017/10/23 المتضمن الطلب القديم

بعد االستماع الى ممثلي الوزارة:
أ/ عبدالعزيز الحريبي       ( محاسب في العقود ) 

م/دالل العفتان                ( مهندس العقود)
أ/عبدالمحسن العنزي        ( ادارة المشاريع)

وممثلي شركة ساس الدار للتجارة العامة و المقاوالت:
السيد/ ضرار فتحي علي عبدالله  ( المدير المالي )
السيد/ ناصر عبدالله مال محمد     ( المدير العام )

 

الموضوع
13
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز توجيه إنذار لشركة ساس الدار للتجارة العامة والمقاوالت إستنادا 
لحكم المادة رقم  (85)  (بند أ ) من قانون المناقصات العامه رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :27241140113
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :272762405699
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم و د / ت م /24141286153 صيانة واصالح آالت تصوير شاملة قطع
الغيار لمدة (3) سنوات وذلك للتأخر في ورود نتيجة الدراسة من قبل الجهة المستفيدة وانتهاء 

الربط المالي

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

 

طلب الغاء المناقصة رقم 2022711 أعمال صيانة متفرقة بكلية علي الصباح العسكرية وذلك 
لعدم امكانية توفير الربط المالي للسنة المالية الحالية.

 

الموضوع
14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/23  عدد كويت اليوم 1386تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/04/01 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

وزارة الخارجية

 رقم الكتاب :2121
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

 رقم الكتاب :10866
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع المكتب اإلستشاري/ EGIS INTRRNATIONAL بالمشاركة مع 
المكتب المحلي السادة / دار مازن الصانع لإلستشارات الهندسية للقيام ألعمال العقد رقم (أ هـ 

/ط/265) خدمات اإلشراف على أعمال العقد هـ ط / 265(ع) إنشاء وإنجاز وصيانة شارع 
الغوص من الطريق الدائري السبابع إلى طريق الفحيحيل - األحمدي (212) بمبلغ إجمالي 

وقدره(3.574.808/117 د.ك) ولمدة (96 شهرا) .وذلك لألسباب المحددة بكتابكم آنف الذكر .

 

طلب التمديد الثالث لعقد اتفاقية أعمال الدراسة والتصميم لمشروع مجمع البعثة في دكا المبرم 
مع/ دار الشاهين لالستشارات لمدة سنة اعتبارا من 2017/12/31 لغاية 2018/12/31 بدون 

أي تكلفة مالية لألسباب المحددة بكتاب الوزارة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ م. شريفة المفرج     مهندس معماري

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 26-03-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان


