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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/30
01-شعبان-1439 هـ 

   االثنين 
2018-04-16 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-04-16

)(   االثنين 2018/30 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

عادل إبراهيم خريبط
عبد الله مبارك الشريف

سالم ذياب العنزي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي
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 األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

العامة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  18-04-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

السيد/ حمد المطيري     مراقب شبكة 
المراسلين قطاع االخبار

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيد/ راشد العتل     رئيس قسم الميكانيكا

السيد/ سليمان اشكناني     رئيس قسم 
النقليات

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني
والمالي

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات البنكية

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم 
الصيانة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3247
 تاريخ الكتاب :2017/12/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم م.ك / 1 /2017 مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة االولى
- الجزء (1B3) مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى من ميناء بالطريق 
الحالي في جزيرة بوبيان على الشركات المصنفة بالفئة األولى وفقا ألسس ومعايير اإلختيار 

والتأهيل المذكورة بكتاب الوزارة.

اطلع الجهاز على كتب الوزارة التالية:
رقم 213 المؤرخ في 2018/1/21 المتضمن األسس والمعايير.

رقم 257 المؤرخ في 2018/1/24 المتضمن تعديل القيمة التقديرية.

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/9030
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

طلب تعديل القيمة االجمالية للتعاقد المباشر رقم 2017/20-2018 استئجار مركبات مع سائقين 
لصالح الوزارة مع / شركة اتوماك للسيارات لتصبح (-/2,100,845 د.ك) فقط  مليونين  ومائة 
الف  وثمانمائة وخمسة واربعون دينار  الغير بدال من (-/3,158,395 د.ك) إعتبارا من بداية 
الخدمة في 2018/5/1 وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة بعد تخفيض اعداد السيارات 

لتتناسب مع اإلعتمادات المالية لسنة 2019/2018

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان اشكناني     رئيس قسم النقليات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة العضو / حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :80
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

شركة  ارض الجزيرة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م
م
 
 

تظلم الشركة من قرار الهيئة بفسخ ومصادرة الكفالة النهائية للعقد رقم 2018-2017/220  
للمناقصة رقم هـ ع / ش ا م /2017/2016/31 اعمال الصيانة المدنية والصحية الشاملة في 

كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة (المنطقة الثانية) لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم الصيانة

الموضوع
1
م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد باألمر المباشر رقم 63 مع / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي و اوالده 
شراء عدد (2100000) نماذج اصدار البطاقة الذكية SMART CARD بمبلغ اجمالي قدره 
(-/4,359,600 د.ك)  فقط اربعة ماليين  وثالثمائة وتسعة وخمسون الف  وستمائة دينار  الغير 
على أن يتم التوريد على دفعات تبدأ من 2018/4/1 حتى إنتهاء السنة المالية في 2019/3/31 

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

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3830
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :3960
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد رقم د أ/م/76 تقديم خدمات التنظيف الخارجي والزجاج بقصر السيف 
المبرم مع / شركة وائل النصف وشركاه التجارية لمدة سنة اعتبارا من 2018/6/1 حتى 

2019/5/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/71,700 د.ك) فقط احدى وسبعون الف وسبعمائة دينار  
الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح الممارسة الجديدة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

طلب شراء هدايا على بند المصروفات التشغيلية وذلك لتغطية احتياجات طائرات االسطول 
VIP االميري للرحالت ال

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / د. محمد العيسى

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4492
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :3147
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم 2015/2014/65 اعمال حراسة المباني التابعة لالمانة 
المبرم مع / مركز الرواد للخدمات االمنية لمدة ثمانية اشهر اعتبارا من 2018/5/1 حتى 

2018/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (150,088/320 د.ك) فقط مائة وخمسون الف وثمانية 
وثمانون دينار وثالثمائة وعشرون فلس الغير و ذلك لحين االتهاء من اجراءات طرح الممارسة 

الجديدة .

 

طلب التجديد األول لعقد الممارسة رقم 2016/21 -2017 توفير مستشارين واخصائيين في نظم 
معلومات لمكتب وزير الدولة لشئون مجلس االمة المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر 
(ايمس) لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/1 حتى 2019/4/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/86,400 

د.ك)  فقط ستة وثمانون الف  واربعمائة دينار  الغير لألسباب المذكورة بكتاب األمانة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار مع االلتزام بأحكام قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 على ان تطرح االعمال بممارسة خالل هذه الفترة

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3545
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :3547
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ / 2015/2014/6 صيانة وتشغيل اجهزة 
ومعدات تكييف مباني المجلس المبرم مع / شركة سهارا للتكييف والتبريد ومقاوالتها لمدة ستة 

اشهر اعتبارا من 2018/6/29 حتى 2018/12/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/52,296 د.ك)  فقط 
اثنى وخمسون الف  ومائتين وستة وتسعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ راشد العتل     رئيس قسم الميكانيكا

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2015/2014/5 اعمال الصيانة الدورية 
للنباتات الخارجية و الداخلية لمباني المجلس المبرم مع / شركة طوق الخليج للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/5/1 حتى 2018/10/31 بمبلغ اجمالي 
قدره(13,470 د.ك) فقط ثالثة عشر الف واربعمائة وسبعون دينار الغير.

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :148
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

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

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد رقم 147541 من المناقصة رقم 2013/2012/15 اعمال صيانة 
وزراعة ساحات و حدائق المعهد في الشويخ و المواقع الخارجية وزراعة النباتات و االشجار 

الداخلية و صيانتها و صيانة شبكات الري المبرم مع / شركة المشاتل الكبرى للمقاوالت 
الزراعية لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2018/4/24 حتى 2018/7/24 بمبلغ اجمالي قدره 
(22,954/500 د.ك) فقط اثنى وعشرون الف وتسعمائة واربعة وخمسون دينار  وخمسمائة 

فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم 2017-2016/14

-اطلع الجهاز على كتاب (731/5/650) المؤرخ في 2018/3/29 المتضمن طلب تمديد العقد

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

 

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

* بيانات المناقصة :
- تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة 
- تقديم ثالث نسخ من العطاء

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201807842
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :201808464
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

افادة الوزارة بشأن طلب شركة مركز الفنون المركزية االستعجال بتوقيع العقد للمناقصة رقم 
2015/2014/31 (ع) مشروع تطوير اجهزه واالت لمراسم التربية الفنيه بالتأجيل لحين أخذ 

رأي االدارة المالية بما يختص باالعتماد المالي 

-اطلع الجهاز على كتاب شركة مركز الفنون المركزية (2017/1715)المؤرخ في 2017/11/27

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ع / 18 / 2014-2015 إصالح وتشغيل وصيانة معدات 
التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني تابعة لديوان عام الوزارة (المنطقة الثانية) 
المبرم مع / شركة مجموعة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة أشهر 

اعتبارا من 2018/6/24 حتى 2018/12/23 بمبلغ اجمالي قدره (-/93,000 د.ك)  فقط ثالثة 
وتسعون الف  دينار  الغير

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما وتخطر الشركة برد الوزارة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :201808463
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع / 51 / 2016/2015 
تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة ديوان عام الوزارة 

(المنطقة االولى) لمدة ثالث أشهر وذلك لحين االنتهاء من دراسة ديوان المحاسبة.

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/676$
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2032855 خدمات النظافة العامة لمستشفى 
االحمدي AHMADI HOSPITAL GENERAL CLEANING SERVICES على/ 

شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) وبمبلغ اجمالي قدره 
(8.677.777/100د.ك) فقط ثمانية ماليين  وستمائة وسبعة وسبعون الف  وسبعمائة وسبعة 

وسبعون دينار  ومائة فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات

*اطلع الجهاز على كتاب شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن(رابع أقل األسعار)
رقم (73) المؤرخ في 2018/1/18 المتضمن طلب استدعاء الشركات المؤهله واالستفسار عن 

االسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويحفظ كتاب شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني 
والمدن

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/707$
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

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

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

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

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

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

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

* مرفق كتاب الشركة رقم 2018/756 بتاريخ 2018/4/9 المتضمن الرد على االستفسارات 
المطلوبة

* مرفق كتاب الشركة رقم 2018/561 بتاريخ 2018/3/6 
*بيانات المناقصة:

- تقبل التجزئة
- ال تقبل عروض بديلة

 

 2026526-RFP طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بإضافة شرط للمناقصة رقم
خدمات صيانة لمرافق اإلنتاج لمناطق شرق الكويت الذي ينص على "اي مناقص يكون لديه اكثر
من عقد ساري ومبرم مع شركة نفط الكويت لصيانة مرافق انتاج النفط و/او الغاز ، يجب عليه 
عدم المشاركة في هذه المناقصة وفي حال قام بالمشاركة بها سوف لن يتم تقييم عطاءه" وذلك 

لالسباب الموضحة بالكشف الرفق بكتاب الشركة.

 

الموضوع
2

3

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

طبقا للمادة رقم 59 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2018/30  عدد كويت اليوم 1390تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/04/29 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شركة نفط الكويت تطبيق المادة رقم (85) من قانون 49 للمناقصات العامة 
-RFP على/ الشركة الكويتيه االولى للتجارة العامة والمقاوالت ألعمال المناقصة رقم

2029867 أعمال إنشائية لطرق جنوب الرتقة 
CONSTRUCTION OF SOUTH RATQA ROADS  وذلك لضعف أداؤها في 

األعمال الموكلة لها.

اطلع الجهاز على:
- كتاب رقم 2017/1743بتاريخ 2017/12/6المتضمن اعتذار شركة نفط الكويت عن قبول 

اشتراك الشركة
- كتاب شركة النفط رقم 2018/804 بتاريخ 2018/3/22 و الكتاب رقم 2018/807 بتاريخ 
2013/4/8 المتضمن اخالالت الشركة االولى  للتجارة العامة والمقاوالت واسباب استبعادها

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن شركة نفط الكويت 
والشركة الكويتية االولى للتجارة العامة والمقاوالت الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/6554
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :6558
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/6569
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 18-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية 
لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (الكويت - التضامن - النصر - خيطان - الجهراء) وعدد 2 
ملعب فرعي لكل نادي لمدة سنتين على/ مؤسسة ديزرت جروب للمقاوالت الزراعية (ثالث أقل 
االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/298,365 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وتسعون الف  وثالثمائة 

وخمسة وستون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 20-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية 
لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (العربي - كاظمة - القادسية - السالمية - اليرموك) وعدد 2 

ملعب فرعي لكل نادي لمدة سنتين على/ شركة ديزرت جروب للمقاوالت الزراعية (ثاني أقل 
االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/298,000 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وتسعون الف  دينار  الغير 

مطابق للشروط والمواصفات.

 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 19-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية 
لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (الشباب - الفحيحيل - الساحل - اتحاد كرة القدم - 

الصليبخات) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي لمدة سنتين على / مؤسسة ديزرت جروب للمقاوالت 
الزراعية (رابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/278,500 د.ك)  فقط مائتين وثمانية 

وسبعون الف  وخمسمائة دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على الترسية واعادة دراسة جميع العطاءات وموافاة 
الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت األولية

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على الترسية واعادة دراسة جميع العطاءات وموافاة 
الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت األولية

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على الترسية واعادة دراسة جميع العطاءات وموافاة 
الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت األولية

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7112
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :7110
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 10-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض 
السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة األولى) لمدة ثالث سنوات (شاملة العمالة وقطع 

الغيار والمواد الكيماوية مع تقديم برنامج زمني طبقا لشروط المناقصة) على / شركة جوهرة 
بوبيان للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-/153,000 د.ك) فقط 

مائة وثالث وخمسون ألف دينار ال غير المطابق للشروط والمواصفات

 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 11-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض 
السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية) لمدة ثالث سنوات (شاملة العمالة وقطع 

الغيار والمواد الكيماوية مع تقديم برنامج زمني طبقا لشروط المناقصة) على / شركة المرعي 
الدولية للتجارة والمقاوالت(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-/96,840 د.ك) ستة وتسعون 

ألف وثمانمائة وأربعون دينار ال غير المطابق للشروط والمواصفات

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت األولية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
األولية

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5715
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع ر 5-2017-2018 تنفيذ أعمال صيانة الكهرباء الخاصة 
بأعمدة وأبراج اإلنارة ولوحات التشغيل والصاالت المتعددة األغراض وأحواض السباحة باألندية
واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية) على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات

العامة لألعمال الكهربائية لمدة سنتين.

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية %25

*شرط المناقصة:
أن يكون المتقدم من الشركات المتخصصة بأعمال صيانة وتشغيل أعمدة وأبراج اإلنارة ولوحات 

التشغيل.

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :62
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :96
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

 رقم الكتاب :97
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم وأ/2018/2017/258 مشروع تطوير وتحديث عدد ثالثة 
استوديوهات بث مباشر اذاعي (10,9,5) على / شركة الكويتية للكيبل التلفزيوني (ثاني اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/399,964 د.ك) فقط ثالثمائة وتسعة وتسعون الف  وتسعمائة 

واربعة وستون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمد المطيري     مراقب شبكة المراسلين قطاع االخبار

طلب تمديد الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم وأ / 163 / 2012-2015 (ع 
ع ع) مشروع تحديث نظام األمن والسالمة في مجمع االعالم لتوفير أقصى درجات الحماية 

واألمان  لمدة ثالث أشهر لحين دراسة العروض مرة اخرى.

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم وأ/2017/2016/253 شحن و
توزيع مجلة العربي و مجلة الكويت و مالحقهما و دوريات الوزارة االخرى الى دول العالم 

المختلفة لمدة أربعة أشهر لحين االنتهاء من اجراءات نقل تبعية المجلة للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون 

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على شركة الكويتية للكيبل التلفزيوني (ثاني اقل االسعار)بعد 
استبعاد  (أقل األسعار)شركة / مؤسسة موسى عبدالحسين بهمن التجارية  وذلك لعدم مطابقتها 

للمواصفات المطلوبة.

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :100
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :58
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم و أ / 2013/2012/137 ( ع ) تجهيز خدمات التنظيف و
التخلص من النفايات بمبنى مجمع وزارة االعالم و االدارات المختلفة التابعة لها المبرم مع/ 
شركة المحيط الفضي لمقاوالت تنظيف الطرق والمباني والمدن لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2018/6/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (554,636/346 د.ك)  فقط خمسمائة 

واربعة وخمسون الف  وستمائة وستة وثالثون دينار  وثالثمائة وستة واربعون فلس  الغير بعد 
التخفيض بنسبة (4.3%) لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 

وأ/2017/628-2018 إقفالها بتاريخ 2018/4/22

 

طلب تجديد عقد تقديم تقارير اخبارية مصورة باللغة العربية لتلفزيون دولة الكويت مع/ وكالة 
APTN  لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (1,527,600 $) اي مايعادل (-

/464,390 د.ك)  فقط اربعمائة واربعة وستون الف  وثالثمائة وتسعون دينار  الغير

 

الموضوع
4

5

م

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

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

عضو مجلس ادارة الجهاز / بدر الدويسان
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل وزارة المالية / سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :36
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

 رقم الكتاب :37
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم وأ/2018/2017/272 القيام باعمال تشغيل وصيانة الكهرباء 
والميكانيك والمولدات في المحطات الخارجية (المقوع - كبد - جنوب الصباحية - المطالع - 

الصبية - الجيوان 1 -الجيوان 2 - الجليعة ) لمدة سنتين .

*بيانات المناقصة:
-التقبل العروض البديلة

-ال تقبل التجزئة
-نسبة األوامر التغييرية %25

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم وأ/2018/2017/273 اعمال تشغيل وصيانة الكهرباء 
والميكانيك والمولدات في مجمع االعالم ومبنى السالمية ومباني الوزارة في مبنى رقم 2 

بالشويخ والمواقع الخارجية (يوم البحار - المخازن - النقليات) لمدة سنتين.

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية %25

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/78
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

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

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

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

طلب إلغاء البنود من المناقصة رقم هـ ط 2017/2016/044 تجهيز قسم المختبرات الدارة 
الهندسة الطبية بمستشفى جابر االحمد المرساه على الشركات المذكوره بكتاب الوزارة وذلك لعدم

الحاجة لها على أن يتم طلب المواد بالموصفات األحدث

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

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1617473
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2584
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :6631
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

طلب التجديد السابع للعقد لفرعي رقم ص/م ا م/2018/333-2019 تقديم خدمات الدفع 
االلكتروني المبرم مع / شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة لمدة سنة اعتبارا من 

2018/5/7 بمبلغ اجمالي تقديري (-/700,000 د.ك)  فقط سبعمائة الف  دينار  الغير وذلك 
الستمرار الخدمة وتجنبا الوقوع في مخالفة احكام المادتين 13 ، 14 من قانون انشاء ديوان 

المحاسبة رقم 1964/30

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/94,750 د.ك) فقط اربعة وتسعون
الف وسبعمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد توريد مستهلكات 

اطقم لقسطرة االوعية التاجية للمستشفى الصدري قسم القلب المبرم مع / شركة وربة للتجهيزات
الطبية وذلك لحاجة الوزارة.

 

طلب الغاء الموافقة على االمر التغييري بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/19,250د.ك) ما يعادل 
نسبة (25%) على قيمة عقد شراء البند رقم (73-4) منظم لضربات القلب ذو حجرتين 

للمستشفى الصدري بقسم قسطرة القلب وحدة البطاريات والفسلجة المبرم مع /شركة نجمة برقان
للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لورود خطأ بأسم الشركة والعقد. 

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1581276
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

(اعيد بحث) المناقصة رقم ص / م خ ع /2018/2017/20 صيانة و اصالح و توسعة نظام تلقي
البالغات و توجيه سيارات االسعاف بادارة الطوارئ الطبية

-اطلع الجهاز على :
- كتاب الوزارة رقم 1608255 بتاريخ 2018/4/2

- كتاب شركة اوبن وير الستشارات الكمبيوتر رقم 19292 بتاريخ 2018/3/28 المتضمن الرد 
على كتابهم السابق وتمديد إقفال المناقصة

- كتاب الوزارة رقم 1626226 المؤرخ في 2018/4/11 المتضمن الرد على إستفسارات شركة 
أوبن وير.

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز  تمديد موعد إقفال المناقصة لمدة شهر وتخطر الوزارة االلتزام بالمادة 
رقم 39 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :202
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :176
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

 رقم الكتاب :131
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

طلب االذن لشراء أدوية OMALIZUMAB (XOLAIR) 150MG تستخدم لعالج حاالت 
الربو والحساسية الشديدة من شركة / المعجل لألدوية (الموزع المحلي) بمبلغ اجمالي وقدره (-
/6.990.750 $) ما يعادل (-/2,118,197 د.ك) فقط مليونان ومائة وثمانية عشر ألف ومائة 

وسبعة وتسعون دينار ال غير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات 
العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث الشركة الوحيدة 

المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية على أن تتولى الجهة إجراءات الشراء.

 

طلب اإلذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة والتي تستخدم كمستهلكات لجهاز 
HARMONIC لجراحة المناظير من / شركة الدائرة المركزية (الموزع المحلي) بمبلغ 

اجمالي قدره (5.367.029/55 $) ما يعادل (-/1,619,020 د.ك) فقط مليون وستمائة وتسعة 
عشر ألف وعشرون دينار ال غير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات 

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

 

طلب شراء البند رقم (142) محاليل ومستهلكات الجهزة AU لفحوصات الكيمياء لحاجة كافة 
المختبرات - وحدات البيوكمستري من/ شركة التقدم التكنولوجي (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/3,928,723 $) ما يعادل (-/1,194,332د.ك)  فقط  مليون  ومائة واربعة وتسعون 

الف  وثالثمائة واثنى وثالثون دينار  الغير

 

الموضوع
7

8

9

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :201
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :57
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :200
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب اإلذن لشراء أدوية TOFACITINIB 5MG XELJANZ حبوب لعالج األمراض 
الروماتيزمية واألمراض الجلدية من شركة / أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع 

المحلي) بمبلغ اجمالي وقدره (3.413.333/33 $) ما يعادل (-/1,060,000 د.ك) فقط مليون 
وستون ألف دينار ال غير  وذلك وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات 

العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث الشركة الوحيدة 
المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية على أن تتولى الجهة إجراءات الشراء.

 

طلب ترسية مناقصة الخليج رقم (16) توريد لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم على 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/2.408.493 $) ما يعادل (-/734,394

د.ك) فقط سبعمائة واربعة وثالثون الف وثالثمائة واربعة وتسعون دينار الغير

 

طلب االذن لشراء NINTEDANIB (OPEV) 150MG  أدوية لعالج التليف الرئوي باألمر
المباشر من / شركة ياكو الطبية (الموزع المحلي) بمبلغ اجمالي قدره (1.262.458/5 $) ما 
يعادل (-/385,050 د.ك) فقط ثالثمائة وخمسة وثمانون الف وخمسون دينار الغير وفقا للمادة 

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

أن تتولى الجهة إجراءات الشراء.

 

الموضوع
10

11

12

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :210
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :470
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

 رقم الكتاب :5854
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب االذن لشراء أدوية KUVAN 100MG تستخدم لعالج مرض الفينايل كيتون يوريا من 
شركة / بدر سلطان واخوانه (الموزع المحلي للمادة) بمبلغ اجمالي وقدره (-/999.000 $) ما 
يعادل (-/302,697 د.ك)  فقط ثالثمائة واثنين الف  وستمائة وسبعة وتسعون دينار  الغير وفقا 

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

الطبية على أن تتولى الجهة إجراءات الشراء.

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (272) المؤرخ في 2018/4/1 المتضمن المبلغ 
الصحيح.

 

طلب تعديل القيمة اإلجمالية للتعاقد مع / شركة التقدم التكنولوجي لصيانة اجهزة اشعة والطب 
النووي(شامل قطع الغيار) لتصبح (-/124,439 د.ك) فقط مائة واربعة وعشرون الف واربعمائة

وتسعة وثالثون دينار الغير بدال من (-/165,904 د.ك) اعتبارا من 2018/1/1 حتى 
2018/3/31 وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال البند رقم (68) خيوط جراحية ممتصة (قياسين) لكافة 
اقسام الجراحة في المستشفيات للشركة المصنعه covidien مع/ شركة السطان المتحدة الطبية 

بدال من/ شركة بدر سلطان واخوانة وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
13

14

15

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5848
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :5851
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :5856
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :5847
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال البند رقم (70-1) خيوط جراحية متنوعة بقياسات مختلفة 
لحاجة المستشفى الصدري قسم القلب للشركة المصنعه covidien مع/ شركة السطان المتحدة 

الطبية  بدال من/ شركة بدر سلطان واخوانة وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال توريد البند رقم (164) مستهلكات لجراحة المنظار لألطفال  لقسم 
 S.AL MEDITERRANEAN جراحة االطفال (مستشفى ابن سينا ) للشركة المصنعه

R MEDTRONIC.D COVIDIEN USA EEC مع/ شركة السلطان المتحدة الطبية  
بدال من/ شركة بدر سطان واخوانة وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال التوريد والمستحضرات الطبية للشركة المصنعة 
COVIDIEN-USA-ECC DOMINICAN REPUBLIC في مناقصة الخليج رقم 7 
لتوريد لوازم جراحة القلب واالوعية الدموية (المجموعة الثانية) مع/ شركة السلطان المتحدة 

الطبية بدال من/ شركو بدر سلطان واخوانه وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة و العلم باستكمال اعمال توريدخيوط جراحية صناعية ممتصة (قياسين) لكافة اقسام
 COVIDIEN /USA / DOMINICAN الجراحة في المستشفيات للشركة المصنعة
REPUBLIC ليصبح مع / شركة السلطان المتحدة الطبية بدال من / شركة بدر سلطان و 

اخوانه وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
16

17

18

19

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/30  عدد كويت اليوم 1390تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/04/29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5853
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

 رقم الكتاب :5601
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :5602
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :4357
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

طلب االحاطة و العلم باستكمال اعمال توريد خيط حلقي لجراحة المنظار لكافة اقسام الجراحة في
 L.A.S MEDTRONIC MEDITERRANEAN المستشفيات للشركة المصنعة

(COVIDIEN) ليصبح مع / شركة السلطان المتحدة الطبية بدال من / شركة بدر سلطان و 
اخوانه وذلك النتقال الوكالة

 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال التوريد للعقد رقم (17/2375C) شراء أدوية (محاليل) 
تعقيم ألجهزة غسيل الكلى فلحاجة مراكز غسيل الكلى مع / شركة علي عبدالوهاب المطوع 

التجارية بدال من شركة ابراهيم محمد الرخيص و أوالده للتجارة العامة والمقاوالت وذلك النتقال 
الوكالة

 

طلب اإلحاطة والعلم بشراء البند رقم (66) أدوية حقن لمرضي السكر لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات مع / شركة الدائرة المركزية  بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال 

الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال البند رقم (204) شراء اطقم لجراحة إستئصال المرارة 
بالمنظار لكافة اقسام الجراحة في المستشفيات على النحو التالي :- 

اوال - للشركة المصنعه MEDTRONIC ,EDITERRANEAN CONVIDIEN  مع/ 
شركة السلطان المتحدة الطبية    بدال من/ شركة بدر سلطان واخوانة  وذلك النتقال الوكالة. 

 ETHICON ENDO-SURGERY JOHNSON ANF ثانيا - الشركة المصنعة
JFONSON مع / شركة الدئرة المركزية بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك إلنتقال الوكالة .

 

الموضوع
20

21

22

23

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4363
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

 طلب االحاطة والعلم باستكمال توريد البند رقم (156) مستهلكات طبية خاصة بوحدة مختبر 
القلب لمستشفى العدان  مركز سليمان الدبوس ليصبح مع / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية بدال 

من/ شركة آرجون للتجارة العامة وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
24
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 18-04-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


