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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/43
10-رمضان-1438 هـ 

   االثنين 
2017-06-05 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-06-05

)(   االثنين 2017/43 الساعه الحادية عشر والنصف 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:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

عبد الله زايد الفهد
عبدالله شاكر الصراف

هيا أحمد الودعاني

د/مبارك فهاد العازمي

عبدالعزيز محمد السمحان
فيصل حمد المزين

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب

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/ 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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ على المتروك     مدير ادارة التوريدات
السيدة/ دالل البناي     مراقب ادارة التوريدات

السيد/أحمد األثري     المدير العام

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1

1
2

1
2
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل --

 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل شركة ناقالت النفط الكويتية

السيد/ جاسم االستاد     مدير مركز المعلومات
السيد/ السيد علي حسن     مراقب الدعم الفني

المهندس/ أحمد جراغ     مدير العام 
لالستشارات

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة 

المستودعات الطبية
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيد/ بدر المشاري     رئيس قسم حركة 

السيارات
السيد/أحمد الرشيد     رئيس قسم التخطيط

المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم 
المحاليل المواد المخبرية

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم المشتريات

المهندسة/ فاطمة أمان     مراقب مركز عبد الله 
السالم الثقافي

السيدة/ تهاني القندي     مدير إدارة المناقصات

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

السيد/ محمود رمضان     مدير المشروع
السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 

والعقود

الدكتور/ خليل تقي     باحث علمي
السيد/ محمود صفر     مراقب الخدمات العامة
المهندس/ أحمد العتيبي     مهندس ميكانيكي

المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط 
الجودة

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات 
والمخازن

السيد/ عبدالرحمن الحصم     رئيس فريق 

2

3

4
5
6

7

8

9
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 استهل الرئيس اإلجتماع مرحبا بالسادة الحضور ثم استعرض و األعضاء البنود المدرجة علي جدول األعمال علي النحو التالي
 البند األول

تم اعتماد محضر الجهاز السابق رقم  (2017/42) والذي عقد بتاريخ  (2017/05/31)

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

التوقيع

 العضو / ممثل شركة ناقالت النفط الكويتية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

المشاريع
السيدة/ أماني العلي     رئيس فريق عمل العقود

الفنية
السيد/ يوسف الصقر     مدير المشاريع

السيدة/ جيهان الحبشي     رئيس فريق عمل 
العقوداالدارية

السيد/ رياض السبيعي     رئيس فريق 
المشاريع

السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط 
الكويت

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ محمد السعيد     ممثل/ وزارة الخارجية
السيد/ عادل الجوهر     ممثل/ وزارة الخارجية

13

14

15

16



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

الهيئة العامة لشئون القصر

الرقم :- و ش ج ع/2017/2016/11

الرقم :- هـ.م.م 2017/2016-16

الرقم :- 2017/2016-7

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الصيانة السنوية ألعمال  مكافحة و انذار الحريق و اعمال 
ميكانيكية متفرقة لكافة منشآت وزارة الشئون االجتماعية و العمل فيما عدا قطاع الرعاية 

االجتماعية

 

Backup and recovery solution فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب وتشغيل

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات وتقديم 
خدمات المراسلة الداخلية والفندقة والمراسلة الخارجية لمبنى الهيئة والفروع التابعة لها

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1458
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

(أعيد بحث) طلب اإلطالع واإلفادة بخصوص عدم رغبة الوزارة بالتعاون مع/
- شركة ريزاني دي ايكر - أس - بي - أيه اإليطالية

- شركة تريفي - أس - بي - أيه اإليطالية
- شركة أوبراسكون هيوارت لين - أس أيه األسبانية

- وغيرها من الشركات اإليطالية واألسبانية
وعدم الرغبة بإبرام أي عقود معهم أو تأهيلهم ألي مشروع مستقبلي وذلك إلخالل ائتالف 

الشركات الثالث المذكورة أعاله مع شركة بودي لإلنشاءات ببنود عقد المناقصة رقم هـ ط/167 
إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات علوية وصرف ومجاري مياه األمطار باإلضافة إلى 

الخدمات األخرى لشارع جمال عبدالناصر فيما يخص اإلحتكام ولجوءها إلى التحكيم الدولي بدال 
من اللجوء إلى المحاكم الكويتية

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 967 المؤرخ في 2017/4/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيد/ محمود رمضان     مدير المشروع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27309
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد ممارسة تنفيذ أعمال النقل والتسليم المأمون والسريع للحقيبة 
الدبلوماسية من الباب للباب بين وزارة الخارجية وبعثاتها المعتمدة في الخارج المبرم مع / 

شركة متاجر الخليج المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة اعتبارا من 2017/8/26 حتى 
2018/8/25 بمبلغ اجمالي قدره (-/220,000د.ك)  فقط مائتين وعشرون الف  وثالثمائة 

وعشرون دينار  الغير بنفس الشروط و االسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عادل الجوهر     ممثل/ وزارة الخارجية
السيد/ محمد السعيد     ممثل/ وزارة الخارجية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5018
 تاريخ الكتاب :2017/05/29

 
 
 

طلب الوزارة الموافقة على  تأهيل شركة / ترانس دبليو للتجارة العامة والمقاوالت لإلشتراك في 
اعمال الصيانة السنوية للمعدات الكهربائية في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

- اطلع الجهاز على / كتاب شركة ترانس رقم (2016/2388 المؤرخ في 2016/12/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1
م

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

عضو مجلس االدارة/ د. جنان بوشهري
عضو مجلس االدارة/ اللواء فهد عيد بن فهد

عضو مجلس االدارة/ مشاري البليهيس
عضو مجلس االدارة/ محمد الخرافي

عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي 

البيـــــــــــــــــــان



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :16057
 تاريخ الكتاب :2017/06/04

 
 
 

طلب تمديد موعد اقفال المناقصة رقم 2016/2015/11 توريد و تركيب و صيانة اعمال التأثيث 
و التصميم الداخلي لمبنى االمانة العامة للمجلس البلدي لمدة أسبوعين وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الجهة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة أسبوعين

البيـــــــــــــــــــان



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

وكالة األنباء الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1016
 تاريخ الكتاب :2017/05/21

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2012/2011/2 صيانة وتشغيل المبنى الرئيسي للوكالة 
المبرم مع/ شركة الخليج الهندسية لمدة شهرين اعتبارا من 2017/6/1 حتى 2017/7/31 بمبلغ

اجمالي قدره (7,966/666 د.ك)  فقط سبعة آالف  وتسعمائة وستة وستون دينار  وستمائة 
وستة وستون فلس  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوكالة

إطلع الجهاز على كتاب الوكالة رقم (2017/925) المؤرخ في 2017/6/4 المتضمن تعديل رقم 
المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/862$
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الرابع بمبلغ اجمالي قدره (-/620,000 د.ك)  فقط ستمائة وعشرون
 2008361 - RFP الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (9.96%) على قيمة عقد المناقصة رقم

تقديم خدمات اصالح لخطوط انابيب النفط الخام في مناطق شمال الكويت المبرم مع/ شركة عربي
للطاقة والتكنولوجيا اعتبارا من تاريخ توقيع االمر التغييري حتى نهاية العقد في 2018/12/17 
وذلك لتغطية تكاليف االصالحات الطارئة الموضحة بكتاب الشركة حيث ان المناقصة الجديدة ال 

تزال طور الطرح

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/وزارة النفط
السيد/خالد العدساني     ممثل/ شركة نفط الكويت

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page12 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :15447
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :3712
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/19.000 د.ك) مايعادل نسبة 
(13.5%) على عقد المناقصة رقم و ش ج ع / 2012/2011/11 توفير خدمة االنترنت و نقل 

المعلومات للوزارة المبرم مع/ شركة المدى لالتصاالت اعتبارا من 2017/6/1 حتى 
2017/9/30

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

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ش ج ع / 2015/2014/1 ( ع ) اعمال تنفيذ مجمع 
خدمات عمالية الدارة عمل محافظة االحمدي بالهيئة العامة للقوى العاملة المبرم مع/ شركة 
جلوبال الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة (54 يوما) حتى 2018/10/18 بدال من 

2018/8/25 ودون أي تكلفة مالية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الهيئة

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وعدم موافقة كل من:
عضو مجلس االدارة / د. جنان بوشهري

عضو ممثل وزارة المالية/ أ. عبدالله الفهد

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page13 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5887
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :12663
 تاريخ الكتاب :2016/12/18

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2014/2013/73 توريد تراخيص برامج 
الحاسب االلى الخاصة بشركة مايكروسوفت المبرم مع/ شركة ابيال الستشارات الكمبيوتر (ثاني 

أقل األسعار) لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/9/1 حتى 2018/3/1 بمبلغ إجمالي قدره 
(95.548/985د.ك)  فقط ستمائة وثمانية وستون الف  وثمانمائة واثنى واربعون دينار  

وثمانمائة وخمسة وتسعون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل البناي     مراقب ادارة التوريدات
السيد/ جاسم االستاد     مدير مركز المعلومات
السيد/ السيد علي حسن     مراقب الدعم الفني

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع /ش ا م/2017/2016/50 صيانة اجهزة الحاسب االلي و ملحقاته

- ال تقبل عروض بديلة
- المناقصة عامة

- غير قابلة للتجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل البناي     مراقب ادارة التوريدات
السيد/ السيد علي حسن     مراقب الدعم الفني
السيد/ جاسم االستاد     مدير مركز المعلومات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات 

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page14 اجتماع رقم :

الديوان األميري

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4255
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :4256
 تاريخ الكتاب :2017/05/24

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم (دأ/هـ/130) أعمال تطوير التصميم واإلنشاء واإلنجاز والتجهيز 
والتأثيث والصيانة والتشغيل لمشروع قصر العدل الجديد وذلك ألرتفاع العطاء عن القيمة 

التقديرية على أن يتم طرحها مره اخرى بعد التعديالت الفنية التي سيتم اجراؤها على األعمال 
بهدف الوصول الى أسعار معقوله

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ تهاني القندي     مدير إدارة المناقصات
المهندسة/ فاطمة أمان     مراقب مركز عبد الله السالم الثقافي

طلب تكليف المقاول بالباطن / شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية بحديقة الشهيد المرحلة 
االولى لتنفيذ اعمال الصيانة المطلوبة لمدة شهرين اعتبارا من 2017/6/1 بمبلغ اجمالي قدره 
(-/84,400 د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف  واربعمائة دينار  الغير وذلك لألنتهاء من تجهيز 

مستندات طرح اعمال الصيانة في ممارسة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ فاطمة أمان     مراقب مركز عبد الله السالم الثقافي
السيدة/ تهاني القندي     مدير إدارة المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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

Page15 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :52729
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :55134
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم 2014/11-2015 صيانة وحدة التخزين المركزية 
EMC المبرم مع/ شركة ديجيتال بروسيسنج سيستم الستشارات الكمبيوتر واالدارية لمدة سنة 
اعتبارا من 2017/5/24 حتى 2018/5/23 بمبلغ اجمالي قدره (-/38,000 د.ك) فقط ثالثة 

وثمانون الف دينار الغير بنفس الشروط واالسعار لحاجة الديوان استمرار اعمال العقد

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

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم 2013/2012/2 توفير خدمة نقل وتبادل معلومات 
الخدمة المدنية فيما بين الديوان والجهات الحكومية من خالل الشبكة الالسلكية المبرم مع/ شركة
مدى لالتصاالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2017/6/1حتى 2017/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (-

/42,330د.ك) بنفس الشروط واالسعار

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

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page16 اجتماع رقم :

شركة ناقالت النفط الكويتية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :12
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

 رقم الكتاب :11
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

 (VLGC-LPG)  طلب إعادة النظر والموافقة على إسناد مهام طرح واقفال الممارسة رقم
(Ref:FNBP 2017/4) تصميم وبناء وتسليم عدد (1) ناقلة نفط خام عمالقة إلي الجهة 

المختصة بشركة ناقالت النفط الكويتية على أن يتم رفع نتائج العطاءات طبقا للمعايير الخاصة 
بالممارسة للجهاز المركزي للمناقصات العامة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف الصقر     مدير المشاريع
السيد/ رياض السبيعي     رئيس فريق المشاريع

السيد/ عبدالرحمن الحصم     رئيس فريق المشاريع
السيدة/ أماني العلي     رئيس فريق عمل العقود الفنية

السيدة/ جيهان الحبشي     رئيس فريق عمل العقوداالدارية

 2017/03 - FNBP طلب إعادة النظر والموافقة على إسناد مهام طرح واقفال الممارسة رقم
تصميم وبناء وتسليم عدد (3) ناقالت غاز فئة ( VLGC-LPG ) إلي الجهة المختصة بشركة 
ناقالت النفط الكويتية على أن يتم رفع نتائج العطاءات طبقا للمعايير الخاصة بالممارسة للجهاز 

المركزي للمناقصات العامة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف الصقر     مدير المشاريع
السيد/ رياض السبيعي     رئيس فريق المشاريع

السيد/ عبدالرحمن الحصم     رئيس فريق المشاريع
السيدة/ أماني العلي     رئيس فريق عمل العقود الفنية

السيدة/ جيهان الحبشي     رئيس فريق عمل العقوداالدارية

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق بإجتماع رقم 2017/30 بتاريخ 2017/4/19  :

المتضمن : الموافقة على طرح الممارسة
و عدم الموافقة على استثناء الشركة من تحصيل الرسوم الخاصة مقابل توفير وثائق الممارسة 

كونها محدودة على شركات المؤهلة
ثانيا : الموافقة على إسناد مهام الطرح لشركة الناقالت

عدم موافقة عضو ممثل إدارة الفتوى والتشريع / د. مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء قراره السابق بإجتماع رقم 2017/30 بتاريخ 2017/4/19  :

البيـــــــــــــــــــان
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Page17 اجتماع رقم :

شركة ناقالت النفط الكويتية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

الموضوع
2
م

المتضمن : الموافقة على طرح الممارسة
و عدم الموافقة على استثناء الشركة من تحصيل الرسوم الخاصة مقابل توفير وثائق الممارسة 

كونها محدودة على شركات المؤهلة
ثانيا : الموافقة على إسناد مهام الطرح لشركة الناقالت

عدم موافقة عضو ممثل إدارة الفتوى والتشريع / د. مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page18 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5491
 تاريخ الكتاب :2017/05/17

 
 
 

 رقم الكتاب :3144
 تاريخ الكتاب :2017/03/19

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/157 توريد و تركيب و تشغيل شبكة جامعة الكويت 
لجميع المواقع الى 10G لمركز نظم المعلومات بالجامعة على/ شركة زاك سلوشنز النظمة 

الكمبيوتر (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/248,957 د.ك)  فقط مائتين وثمانية واربعون 
الف  وتسعمائة وسبعة وخمسون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

(أعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/2015/163 توريد و تركيب و تشغيل اجهزة 
علمية -كلية الهندسة و البترول -قسم الهندسة الكهربائية-جامعة الكويت على النحو التالي:

-البنود ارقام (16,15,10,9,8,6,5,4,3) شركة/ كيو ايتي المشتركة للتجارة العامه و المقاوالت
بمبلغ إجمالي قدره (-/15.546 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  وخمسمائة وستة واربعون دينار  

الغير

اطلع الجهاز على كتاب شركة كيو ايتي رقم 2017/837 بتاريخ 2017/5/21 المتضمن االعتذار
عن تمديد الكفالة وذلك إلرتفاع األسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز  تأجيل البت بالقرار للبنود الخاصة لشركة/ كيو ايتي المشتركة للتجارة 
العامه و المقاوالت وإحالة كتاب اعتذار الشركة  للجامعه لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد 

خالل اسبوعين من تاريخه

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page19 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5192
 تاريخ الكتاب :2017/05/09

 
 
 

 رقم الكتاب :1380
 تاريخ الكتاب :2017/02/05

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2012/1/ 2013 اعمال توفير وسائل نقل بكافة انواعها 
(باصات)  المبرم مع/ شركة اوتوماك لمدة سنة اعتبارا من 2017/8/1 حتى 2018/7/31 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/600,000 د.ك) فقط ستمائة الف  دينار  الغير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات

طرح المناقصة رقم 2018/2017/3 األقفال في 2017/8/8

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

(أعيد بحث)طلب طرح  المناقصة رقم 2018/2017/6 اعمال الصيانة الجذرية لقطاع (الشويخ)
- الدارة االنشاءات والصيانة - جامعة الكويت على الشركات المصنفة بالفئة الثانية لالنشاءات 

والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الجامعه

-ال تقبل عروض بديلة
-ال تقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغييرية %30

- اطلع الجهاز على كتاب الجامعه رقم 5636 بتاريخ 2017/5/21 المتضمن االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الفئة  الثالثة لالعمال االنشائية مع تخفيض نسبة 
األوامر التغييرية إلى %25

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/733$
 تاريخ الكتاب :2017/05/04

شركة اشرف وشركاه المحدودة ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :4112
 تاريخ الكتاب :2017/04/12

 
 
 

طلب تجزئة المناقصة رقم 2017/2016/119(ع) توريد وتركيب وتشغيل اجهزة علمية - ادارة 
االبحاث الجامعية بحث رقم (3326/13/02SRUL) - جامعة الكويت وذلك لالسباب المذكورة 

بكتاب الشركة

 

(أعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم 2018/2017/265 (2017/2016/326 سابقا) توريد 
جهاز OMR لتصحيح اإلختبارات لمركز التقييم والقياس على/شركة اتفاق آسيا للتجارة العامة 
والمقاوالت (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/29,975 د.ك)  فقط تسعة وعشرون الف  

وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة شهاب     مدير المشتريات

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة و امتناع رئيس مجلس ادارة الجهاز/ أ. عبدالله 
العبدالرزاق بناءا للمادة 82 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 و بناءا للمادة 

45 من الالئحة التنفيذية

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1191
 تاريخ الكتاب :2017/05/23

 
 
 

 رقم الكتاب :1082
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1134
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 10-2017/2016 تصميم وتركيب محطة طاقة شمسية كهروضوئية 
بقدرة 1 ميجا واط على/ شركة جلوبال جرافكس اي ان تي (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (880,987/400 د.ك)  فقط ثمانمائة وثمانون الف  وتسعمائة وسبعة وثمانون دينار  

واربعمائة فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمود صفر     مراقب الخدمات العامة
الدكتور/ خليل تقي     باحث علمي

المهندس/ أحمد العتيبي     مهندس ميكانيكي

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2017-09 المجهر اإللكتروني الماسح المتنقل على/ شركة 
تكترون لألجهزة اإللكترونية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/68.900 د.ك) الف  وتسعمائة 

دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد العتيبي     مهندس ميكانيكي
الدكتور/ خليل تقي     باحث علمي

السيد/ محمود صفر     مراقب الخدمات العامة

طلب التمديد االول لعقد اعمال صيانة و زراعة ساحات و حدائق المعهد و زراعة النباتات و 
االشجار الداخلية و صيانة شبكة الري المبرم مع/ شركة المشاتل الكبرى للمقاوالت الزراعية و 
تنسيق الحدائق لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/7/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/45,909 د.ك)  

فقط خمسة واربعون الف  وتسعمائة وتسعة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة و امتناع رئيس مجلس ادارة الجهاز/ أ. عبدالله العبدالرزاق 
بناءا للمادة 82 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 و بناءا للمادة 45 من الالئحة

التنفيذية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1134
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :898
 تاريخ الكتاب :2017/04/09

 
 
 

 رقم الكتاب :1143
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

المهندس/ أحمد العتيبي     مهندس ميكانيكي
الدكتور/ خليل تقي     باحث علمي

السيد/ محمود صفر     مراقب الخدمات العامة

(أعيد بحث) طلب إلغاء الممارسة رقم M-100-2017/2016 توريد جهاز تحليل الغاز بالتحليل 
الطيفي وذلك إلرتفاع األسعار المقدمة

كما إطلع الجهاز كتاب المعهد رقم 216 المؤرخ في 2017/5/14 المتضمن الشركات المشاركة 
بالممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمود صفر     مراقب الخدمات العامة
الدكتور/ خليل تقي     باحث علمي

المهندس/ أحمد العتيبي     مهندس ميكانيكي

طلب ترسية الممارسة رقم M-48-2017/2016 توريد جهاز اوتوماتيكي متكامل للطالء الدقيق 
على/ شركة أشرف وشركاه (رابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,400 د.ك)  فقط سبعة 

آالف  واربعمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد العتيبي     مهندس ميكانيكي

الموضوع

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس االدارة/ د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1143
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1176
 تاريخ الكتاب :2017/05/22

 
 
 

الدكتور/ خليل تقي     باحث علمي
السيد/ محمود صفر     مراقب الخدمات العامة

طلب ترسية الممارسة رقم M-35-2017/2016 توريد عدد (2) جهاز ماكنتوش احترافي + 
توريد عدد (4) اجهزة ماكنتوش ايماك + توريد عدد (3) شاشة ابل + توريد عدد (1) قرص 

صلب + توريد عدد (2) طابعة ليزر ملونه على/ شركة النهار الدولية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي
قدره (-/15,180 د.ك)  فقط خمسةعشر الف  ومائة وثمانون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد العتيبي     مهندس ميكانيكي
الدكتور/ خليل تقي     باحث علمي

السيد/ محمود صفر     مراقب الخدمات العامة

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة و امتناع رئيس مجلس ادارة الجهاز/ أ. عبدالله العبدالرزاق 
بناءا للمادة 82 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 و بناءا للمادة 45 من الالئحة

التنفيذية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10452
 تاريخ الكتاب :2017/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :14173
 تاريخ الكتاب :2017/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1323
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2011/2010/69(ع) مشروع تصميم و ترخيص و 
تنفيذ و انشاء و انجاز و صيانة مبنى مدرسة ابتدائية بنات قطعة (2) في منطقة اشبيلية التابعة 

لمنطقة الفروانية التعليمية بنظام تسليم المفتاح على/ شركة بيت البناء الكويتي للتجارة و 
المقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (2,296,111/890 د.ك)  فقط  مليونين  ومائتين 

وستة وتسعون الف  ومائة واحدىعشر دينار  وثمانمائة وتسعون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

طلب التالي
أوال: فسخ عقد المناقصة رقم م ع/2016/2015/20 استئجار سيارات هاف لوري مع سائقين 

المبرم مع/شركة الطموح األهلية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار)

ثانيا:إعادة عرض ترسية المناقصة على/ شركة اوتوماك للسيارات (ثالث أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/299,880 د.ك) فقط مائتين وتسعة وتسعون الف  وثمانمائة وثمانون دينار  
الغير وذلك لعدم مباشرة شركة الطموح األهلية للتجارة العامة والمقاوالت بتنفيذ اعمال العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

طلب  أوال :إلغاء المناقصة رقم م ع / 2014/2013/93 توريد وتجهيز اجهزة لمعامل مختبرات 
العلوم وذلك لعدم توافر االعتماد المالي للسنة 2018-2017 

ثانيا :عدم تمديد الكفاالت األولية وذلك بناءا على كتاب الوكيل المساعد للتعليم العام رقم 
364986 المؤرخ في 2017/5/8

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
أوال: تطبيق شروط العقد

ثانيا: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة يتضمن تجديد الكفالة البنكية 
للمناقص ثالث أقل االسعار

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1323
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :14010
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

طلب ترسية المناقصة رقم م .ع/2017/2016/26 الستئجار حافالت مع سائقين لنقل طلبة 
وطالبات مدارس منطقة الفروانية والعاصمه وحولي التعليمية ومدارس التربية الخاصة والمعاهد
الدينية وتوفير مرافقات ومرافقين لطلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة اثناء النقل على النحو

التالي:

*اوال: المعاهد الدينية على/شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(-/2,115,255 د.ك)  فقط  مليونين  ومائة وخمسةعشر الف  ومائتين وخمسة وخمسون دينار  

الغير
*ثانيا: مدارس التربية الخاصة واألمانة العامة للتربية الخاصة وفصول الموهبة واإلبداع على/ 
شركة اوتوماك للسيارات (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,860,416 د.ك) فقط ثمانية 

ماليين  وثمانمائة وستون الف  واربعمائة وستةعشر دينار  الغير
*ثالثا: منطقة الفروانية التعليمية على/شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (أقل األسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (5,245,832/400 د.ك) فقط خمسة ماليين  ومائتين وخمسة واربعون الف  
وثمانمائة واثنى وثالثون دينار  واربعمائة فلس  الغير

*رابعا: منطقة حولي التعليمية على/شركة محمد ناصر الشهري واوالدة للسيارات (أقل األسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (1,855,946/400 د.ك)  فقط  مليون  وثمانمائة وخمسة وخمسون الف  

وتسعمائة وستة واربعون دينار  واربعمائة فلس  الغير
*خامسا: منطقة العاصمة التعليمية على/شركة محمد ناصر الشهري وأوالدة للسيارات (أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,543,800 د.ك)  فقط  مليون  وثمانمائة وخمسة وخمسون 
الف  وتسعمائة وستة واربعون دينار  واربعمائة فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة عضو مجلس االدارة / د. جنان بوشهري

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :12578
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :10314
 تاريخ الكتاب :2017/04/17

 
 
 

 رقم الكتاب :107632
 تاريخ الكتاب :2017/02/06

 
 
 

طلب الغاء وإعادة طرح المناقصة رقم م ع/2016/2015/39 مشروع استكمال وترخيص 
وانشاء وانجاز وصيانة مبنى روضة العقيلة ق4 التابعة لمنطقة االحمدي التعليمية بنظام تسليم 

المفتاح  وذلك لعدم تعميم التعديالت على المناقصين

اطلع الجهاز كتاب رقم (14004) المؤرخ في 2017/5/28 المتضمن طلب الغاء واعادة طرح 
المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

طلب طرح المناقصة رقم م ع / 2017/2016/8 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة االحمدى التعليمية (المنطقة الثالثة)

-اطلع الجهاز على كتابي الوزارة رقمي 7166 المؤرخ في 2017/3/21 المتضمن تعديل القيمة 
االجمالية وكتاب رقم 12271 المؤرخ في 2017/5/7 المتضمن الرد على االستفسارات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع/2016/2015/55 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
برادات مياة الشرب المجمعة ذات الخزان الرأسي و نظام مياه الشرب المركزي

-ال تقبل التجزئة
-ال تقبل عروض بديلة

الموضوع
5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: الموافقة على االلغاء 
ثانيا: عدم الموافقة على اعادة الطرح لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/17) المنعقد في 2017/3/6 المتضمن: 
الموافقة على طرح المناقصة على الفئة الرابعة مع تعديل نسبة االوامر التغيرية الى (%25)
ثانيا: الموافقة وتطرح على الفئة الثانية لالعمال االنشائية مع تعديل القيمة التقديرية و تعديل 

نسبة االوامر التغيرية الى (%25)

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :107632
 تاريخ الكتاب :2017/02/06

 
 
 

 رقم الكتاب :6431
 تاريخ الكتاب :2017/03/13

 
 
 

-مناقصة عامه
-نسبة االوامر التغيريية %40

-شرط خبرة ال تقل عن 5 سنوات و يفضل ان تكون سابقة أعمال لدى الهيئات و الوزارات 
الدولة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 13735 بتاريخ 2017/5/23 المتضمن االعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

(اعيد بحث) طلب تعديل قيمة المناقصة رقم م ع /2017/2016/14 تنفيذ اعمال الصيانة 
والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة االحمدي التعليمية ( المنطقة االولى) على 

الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة االولى - اعمال انشائية 

 
-التقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغيرية 
-شرط الخبرة التقل عن خمس سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فائقة محمد     مدير إدارة التوريدات والمخازن
المهندسة/ ندى البغلي     مراقب العقود وضبط الجودة

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة االوامر التغيرية الى %25

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/17) المنعقد في 2017/3/6 المتضمن: 
الموافقة على طرح المناقصة على الفئة الرابعة مع تعديل نسبة االوامر التغيرية الى (%25)
ثانيا: الموافقة وتطرح على الفئة الثانية لالعمال االنشائية مع تعديل القيمة التقديرية وتعديل 

نسبة االوامر التغيرية الى (%25)

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/125
 تاريخ الكتاب :2017/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :8777
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :223
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ.ط. 2014/2013/1075 توريد أجهزة و ملحقاتها 
DUAL DETECTOR DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM لوحدة مكافحة 
 (siemens germany الوكيل المحلي الحالي ألجهزة)الدرن على/ شركة السلطان المتحدة

بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة باالسباب المذكورة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الصيدلي/ عبير المنصور     مدير ادارة المستودعات الطبية
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
المهندسة/ نجاة الغضبان     رئيس قسم المحاليل المواد المخبرية

السيد/أحمد الرشيد     رئيس قسم التخطيط
السيد/ بدر المشاري     رئيس قسم حركة السيارات

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ  اجمالي قدره (-/141,000 د.ك) ما يعادل نسبة 
(25%)  فقط مائة واحدى واربعون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد 

توريد رقم (0822C/16) أدوية حقن عالج امراض الدم المبرم مع / شركة طيبا الستيراد االدوية 
والمستلزمات الطبية بنفس الشروط واالسعار وذلك للحاجة الماسة

 

طلب التمديد األول لعقد رقم م خ ع 19/2016/2015/5 توفير اخصائي نظم معلومات المبرم مع 
/الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة سنة بمبلغ اجمالي قدره (-/93,500 د.ك)  فقط ثالثة 

وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :223
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :186073
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :194
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :8782
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/58 استئجار وسائل نقل برية ( 
سيارات الخدمات ) البند رقم (3) المجموعه الثانية المبرم مع / الشركة الكويتية إلستيراد 
السيارات لمدة 212 يوم اعتبارا من 2017/9/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره 

(51.302/940د.ك) و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/58 استئجار وسائل نقل برية ( 
سيارات الخدمات ) البندين (1.4) من المجموعة الثانية المبرم مع / شركة الخليج لتاجير 
السيارات لمدة 243 يوم  من تاريخ 2017/8/1 حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-

/501,552د.ك) و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/468,750 $) ما يعادل (-
/142,621 د.ك) فقط مئة واثنى واربعون الف وستمائة واحدى وعشرون دينار الغير بنسبة 

(25%) على قيمة عقد توريد رقم 16/0253C ادوية (حقن) لعالج هشاشة العظام لكافة 
المستشفيات المبرم مع/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية وذلك لتغطية تكاليف زيادة 

كمية المادة المطلوبة حسب الجهة الطالبة

 

الموضوع
3

4

5

6

م
قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس االدارة/ د. جنان بوشهري

عضو مجلس االدارة / اللواء فهد عيد بن فهد
عضو مجلس االدارة/ أ. محمد الخرافي

عضو مجلس االدارة/ أ. مشاري البليهيس

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :541
 تاريخ الكتاب :2017/01/08

 
 
 

 رقم الكتاب :34
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :13
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (83) ادوية (بخاخ) لالنف كورتيزون لعالج امراض الحساسية 
لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

- البند (83-1) من/ شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/294,705 د.ك)  فقط مائتين واربعة وتسعون الف  وسبعمائة وخمسة دينار  الغير بعد 

تخفيض الكميات
- البند (83-2) من/ شركة فورث دايمنشن الطبية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/804,465 د.ك)  فقط ثمانمائة واربعة الف  واربعمائة وخمسة وستون دينار  الغير بعد تخفيض 
الكميات

كما اطلع الجهاز كتاب شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة رقم 2016/80 المؤرخ في 
2016/12/20 المتضمن تظلمها على توصية الوزراة لالعمال اعاله واالطالع على الحقائق 
الموضحة بكتابها الحقاق الحق واالخذ بعين االعتبار كمية المالحظات االجرائية التي شابت 

الترسية

** مرفق كتاب الوزارة رقم 8531 المؤرخ في 2017/5/8 المتضمن ردها على تظلم شركة 
اوالد جاسم الوزان واسباب تجزئة الترسية

 

طلب شراء البند رقم (84) أدوية حبوب لعالج أمراض الجهاز الهضمي لكافة المستشفيات على 
النحو التالي : 

* البند رقم (84/1) من / شركة مؤسسة الحافظ التجارية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/58,003 د.ك)  فقط ثمانية وخمسون الف  وثالثة دينار  الغير

* البند رقم (84/2) من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/343,766 د.ك)  فقط ثالثمائة وثالثة واربعون الف  وسبعمائة وستة وستون دينار  

الغير

 

طلب شراء البند رقم (144) مسح الطبي الوراثي لألطفال حديثي الوالدة لكافة مركز األمراض 
الوراثية من / شركة امجاد العلمية للتجارة العامة والمقاوالت المحدودة (عرض وحيد) بمبلغ 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وعدم اختصاص الجهاز النظر بالتظلمات استنادا للمادة رقم 
(78) من قانون الناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :12
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :13
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :33
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :10
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

اجمالي قدره (-/241,930 د.ك)

 

طلب شراء البند رقم (143) فحص E-PROCALCITONIN COBAS 411 لكافة 
المختبرات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/167,400 د.ك)

 

طلب شراء البند رقم (63) أدوية شراب مضاد حيوي المراض األطفال لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة على عبدالوهاب المطوع التجارية (أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/137,700 د.ك)

 

طلب شراء البند رقم (83) أدوية حبوب لعالج نقص المناعة المكتسبة لمستشفي األمراض 
السارية من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/367,575 

د.ك)
 فقط ثالثمائة وسبعة  وستون الف   وخمسمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (141) محاليل ومستهلكات للكشف عن الفيروسات على اجهزة 
(GENESIS REAL TIME PCR) لمختبر الفيرولوجي الصحة العامة من / شركة التقدم 

الطبي االلماني لالجهزة واالدوات الطبية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/127,672د.ك) فقط مائة وسبعة وعشرون الف  وستمائة واثنى وسبعون دينار  الغير

 

الموضوع
9

10

11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة ويتم الشراء من مناقصة الخليج

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :33
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :31
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :26
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :47
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :46
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (164) مستهلكات لجراحة المنظار لالطفال لقسم جراحة االطفال - مستشفى
ابن سينا من / شركة بدر سلطان واخوانة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/141,197د.ك) فقط مائة واحدى واربعون الف  ومائة وسبعة وتسعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (81) ادوية حبوب لعالج مرضى الكلى لكافة المستشفيات من / شركة احفاد
صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,001,375دوالر) مايعادل (-

/305,419د.ك) فقط ثالثمائة وخمسة الف  واربعمائة وتسعةعشر دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (76) ادوية حقن لعالج امراض االعصاب لحاالت خاصة لمرضى مستشفيين
العدان وابن سينا من / شركة بدر سلطان واخوانة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/265,000د.ك) فقط مائتين وخمسة وستون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (97) ادوية امبوالت لعالج امراض الجهاز التنفسي لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/3,299,967دوالر) مايعادل (-/1,006,490د.ك) فقط  مليون  وستة آالف  واربعمائة وتسعون 
دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (96) ادوية حبوب لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعه 
للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/3,064,400دوالر) مايعادل (-/937,706د.ك) فقط تسعمائة وسبعة وثالثون الف وسبعمائة 
وستة دينار  الغير

 

الموضوع
14

15

16

17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :46
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :42
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :11
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :569
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :5
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

طلب شراء البند رقم (92) ادوية بخاخ لعالج االمراض التنفسية لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/2,578,500دوالر) مايعادل (-/786,443د.ك) فقط سبعمائة وستة وثمانون الف واربعمائة 

وثالثة واربعون دينار الغير

 

 BACTEC BLOOD CULTRING طلب شراء البند رقم (142) مواد لزراعة الميكروب
SYSTEM لكافة المختبرات من /  شركة اسحق للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/148,761د.ك) فقط مائة وثمانية واربعون الف وسبعمائة واحدى وستون 
دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (150) ابر ذات االستخدام الواحد لمرضى السكر لكافة المختبرات من / 
شركة التقدم التكنولوجي (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/254,000د.ك) فقط مائتين واربعة

وخمسون الف دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (136) محلول لفحوصات تخثر الدم على اجهزة (ACL TOP) لكافة 
المختبرات من / شركة تكترون لالجهزة االلكترونية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/319,900دوالر) مايعادل (-/96,610د.ك) فقط ستة وتسعون الف  وستمائة وعشر دينار  الغير

 

الموضوع
18

19

20

21

22

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :6
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :9
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :32
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (133) فحص BNP على اجهزة (DXI) لوحدة الكيمياء الحيوية 
لمستشفى مبارك من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/89,550د.ك) فقط تسعة وثمانون الف  وخمسمائة وخمسون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (137) محاليل ومستهلكات الجهزة AFFIRM لفحص االلتهابات 
التناسلية لكافة المختبرات من / شركة اسحاق للخدمات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره

(-/97,650د.ك) فقط سبعة وتسعون الف وستمائة وخمسون دينار الغير

 

طلب شراء البند رقم (140) فحوصات لقياس معدالت االدوية لمرض زراعة االعضاء لمركز 
حامد العيسى لزراعة االعضاء من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/416,826دوالر) مايعادل (-/127,132د.ك) فقط مائة وسبعة وعشرون الف  ومائة واثنى 
وثالثون دينار  الغير بعد تقليل عدد المواد وزيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (82) ادوية حبوب لعالج الحساسية لكافة االقسام بالمراكز الصحية 
والمستشفيات بعد تخفيض عدد المواد على النحو التالي  :-

1-البند رقم (82-1) من شركة الرواني للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/210,000يورو) مايعادل (-/67,620د.ك) 

2-البند رقم (82-2) من / شركة المعجل (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/833,000دوالر) مايعادل (-/254,898د.ك)

الموضوع
22

23

24

25

26

م
عدم موافقة عضو الجهاز / د. جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :32
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :24
 تاريخ الكتاب :2017/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :23
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :36
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :15
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 

طلب شراء البند رقم (154) رداء معقم واقي للعمليات قياس كبير لكافة االقسام في المراكز 
الصحية و المستشفيات على النحو التالي:

1- البند رقم (154-1) من / شركة دلتا ميد العالمية للتجارة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/35,700د.ك) بعد تخفيض الكميات

2-البند رقم (154-2) من / مؤسسة انتجرا (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/43,350د.ك)

 

طلب شراء البند رقم (73)ادوية حبوب لعالج الحاالت النفسيةى لكافة االقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/202,437د.ك) فقط مائتين واثنين الف  واربعمائة وسبعة وثالثون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (86) ادوية حبوب لعالج امراض الجهاز الهضمي لكافة االقسام بالمراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (مصدر وحيد) بنبلغ اجمالي قدره

(-/1,344,462دوالر) مايعادل (-/410,061د.ك) فقط اربعمائة وعشر الف  واحدى وستون 
دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (65) ادوية حبوب لعالج االمراض الفيروسية لمستشفى االمراض السارية 
من / شركة احفاد صالح الحميضي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/508,352دوالر) 
مايعادل (-/155,047د.ك) فقط مائة وخمسة وخمسون الف  وسبعة واربعون دينار  الغير

 

الموضوع
26

27

28

29

30

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة ويتم الشراء من مناقصة الخليج

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :15
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :20
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :568
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :3
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :1
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 STAGO STA - GUOGLATION طلب شراء البند رقم (151) محاليل الجهزة
لفحوصات تجلط الدم المختبرات - اقسام الهيماتولوجي من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر 
وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/918,449د.ك) فقط تسعمائة وثمانيةعشر الف  واربعمائة وتسعة 

واربعون دينار  الغير بعد تقليل المواد

 

طلب شراء البند رقم (149) محاليل ومستهلكات جهاز ال DXH لكافة المختبرات من / شركة 
تكترون لالجهزة االلكترونية (مصدر حيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/103,551د.ك) فقط مائة وثالثة 

الف  وخمسمائة واحدى وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (134) مواد مخبرية (GENOTYPING & PCR) لفحوصات التاكيدية
HIV و HBV لكافة مختبرات الفيروسات من / شركة المعجل لالدوية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ
اجمالي قدره (-/91,280د.ك) فقط احدى وتسعون الف  ومائتين وثمانون دينار  الغير بعد زيادة 

الكميات

 

طلب شراء البند رقم (132) مواد لفحوصات IVF لقسم مختبر طفل االنبوب لقسم مختبر طفل 
االنبوب بمستشفى الوالدة من / شركة طارق العوضي وشركاه (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/87,600د.ك) فقط سبعة وثمانون الف  وستمائة دينار  الغير

 

الموضوع
30

31

32

33

34

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page37 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :564
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :567
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :8
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :28
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (145) فحص PCT على جهاز VIDAS لكافة المختبرات من / شركة بدر
سلطان واوالدة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/234,000يورو) مايعادل (-/78,156د.ك) 

فقط ثمانية وسبعون الف  ومائة وستة وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (148) مواد مخبرية لفحص (TROPONIN) الجهزة 
(8000COBAS) لكافة المختبرات من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدرة 

(-/90,400د.ك) فقط تسعون الف  واربعمائة دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم (139) محاليل ومستهلكات الجهزة AU لفحوصات الكيمياء لكافة 
المختبرات من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/400,773دوالر) 

مايعادل (-/120,633د.ك) فقط مائة وعشرون الف وستمائة وثالثة وثالثون دينار الغير بعد 
تقليل عدد المواد وزيادة الكميات

 

طلب شراء البند رقم (78) ادوية حقن لعالج مرضى الدم لحاجة كافة المستشفيات على النحو 
التالي :

* البند رقم (78/1) من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/58,260 د.ك)  فقط خمسة وثمانون الف  ومائتين وستون دينار  الغير

* البند رقم (78/2) من / شركة ثري سي الطبية (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/195,200 د.ك)  فقط مائة وخمسة وتسعون الف  ومائتى دينار  الغير

الموضوع
34

35

36

37

38

م
قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :28
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :8773
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :8779
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :8778
 تاريخ الكتاب :2017/05/15

 
 
 

 رقم الكتاب :44
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (173) مستهلكات جرحية تستخدم بعمليات المسالك 
البولية لمستشفي الفروانية - قسم الجراحة والمسالك البولية  من / شركة هلث كير داينامكس 
للتجارة العامة  بدال من شركة اشرف وشركاه المحدودة وذلك إلنتقال وكالة الشركة المصنعة.

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد مستهلكات خاصة الجهزة تدفئة المرضى بالعناية 
 (M HEALTHCARE-USA3) المركزة القسام التخدير في المستشفيات للشركة المصنعة

مع /شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة التقدم التكنولوجي وذلك النتقال الوكالة 

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد غطاء تدفئة للجسم للعناية المركزة لكافة اقسام 
التخدير في المستشفيات للشركة المصنعة (M HEALTHCARE-USA3) مع /شركة 

الدائرة المركزية بدال من / شركة التقدم التكنولوجي وذلك النتقال الوكالة 

 

طلب شراء البند رقم (94) أدوية حبوب لعالج الروماتويد لكافة المستشفيات من / شركة أحفاد 
حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,731,008 دوالر امريكي)

ما يعادل (-/835,688 د.ك)  فقط ثمانمائة وخمسة وثالثون الف  وستمائة وثمانية وثمانون 
دينار  الغير

الموضوع
38

39

40

41

42

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :44
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :48
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :45
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :362
 تاريخ الكتاب :2016/08/28

 
 
 

 

طلب شراء البند رقم (98) أدوية كبسوالت لمرضي الجهاز الهضمي لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات على النحو التالي :

* البند رقم (98/1) من / الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية مقفلة (خامس أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/435,000 د.ك)  فقط اربعمائة وخمسة وثالثون الف  دينار  

الغير

* البند رقم (98/2) من / شركة اوالد جاسم الوزان (رابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/980,000 د.ك)  فقط تسعمائة وثمانون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (95) ادوية حقن لعالج مرضي هشاشة العظام لكافة المستشفيات من / بدر 
سلطان واخوانة (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,750,100 دوالر امريكي ) ما يعادل (-
/838,781 د.ك)  فقط ثمانمائة وثمانية وثالثون الف  وسبعمائة واحدى وثمانون دينار  الغير

 

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (106) أدوية (طعم) االنفلونزا الموسمية لحاجة األقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات على النحو التالي:

*البند رقم 106-1 من / شركة الغانم هلثكير (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-/99.450 
دوالر امريكي) ما يعادل (-/30,133 د.ك)  فقط ثالثون الف  ومائة وثالثة وثالثون دينار  الغير 

بعد تخفيض الكميات
*البند رقم 106-2 من  / شركة وربة للتجهيزات الطبية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (-

/78,030 د.ك)  فقط ثمانية وسبعون الف  وثالثون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

الموضوع
42

43

44

45

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :362
 تاريخ الكتاب :2016/08/28

 
 
 

 رقم الكتاب :20
 تاريخ الكتاب :2017/05/16

 
 
 

طلب شراء البند رقم (70) أدوية حبوب لعالج مرضي السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من / شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/648,000 دوالر امريكي) ما يعادل (-/198,288 د.ك)  فقط مائة وثمانية وتسعون الف  
ومائتين وثمانية وثمانون

 

الموضوع
45

46

م
قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم موافقة عضو مجلس االدارة / اللواء فهد عيد بن فهد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/43

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page41 اجتماع رقم :

البيوت اإلستشارية 

الهيئة العامة للرياضة

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :8019
 تاريخ الكتاب :2017/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :30187
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

طلب تمديد العقد رقم 2016/18-2017 تنفيذ أعمال الدراسة والتصميم واإلشراف على إنشاء 
وإنجاز مركز شباب ضاحية عبدالله المبارك (غرب الجليب) المبرم مع/ مكتب الخبراء لالستشارات

الهندسية لمدة أربعة أشهر اعتبارا من 2017/3/24 حتى 2017/7/23 دون تكلفة مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/منير الفارس     رئيس قسم االنشاءات
المهندس/عبد الرحمن وسمي الوسمي     مهندس المشروع

المهندس/ فالح المطيري     رئيس قسم التصميم

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 2015/180-2016 اإلشراف على تنفيذ مباني لتخصصات 
جديدة مستحدثة بكلية التربية األساسية بالعارضية على المكاتب الهندسية المذكورة بكتاب الهيئة

على أن يتم الطرح بنظام العرض الفني والمالي

 اطلع الجهاز على كتب الهيئة:
-  رقم 1616 المؤرخ في 2017/4/16 المتضمن قائمة الشركات وأوجه قصور المكتب الفني 

الحالي
-  رقم 1637 المؤرخ في 2017/5/30 المتضمن رقم الممارسة والتكلفة التقديرية ونظام طرح 

الممارسة ومبررات الطرح بممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد األثري     المدير العام
السيد/ على المتروك     مدير ادارة التوريدات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة لمدة 8 أشهر اعتبارا من تاريخ 2017/3/24
بناءا على افادة ممثلي الجهة

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس االدارة/ أ. مشاري البليهيس

عضو مجلس االدارة/ محمد الخرافي
عضو مجلس االدارة/ اللواء فهد عيد بن فهد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الشراء 
بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة (18) مع االلتزام بأحكام المادة رقم (53) من 

البيـــــــــــــــــــان
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Page42 اجتماع رقم :

البيوت اإلستشارية 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :30187
 تاريخ الكتاب :2017/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :29988
 تاريخ الكتاب :2017/04/11

 
 
 

طلب ترسية اتفاقية خدمات إدارة مشاريع الهيئة اإلنشائية في الشويخ والعارضية على المكتب 
العالمي/ Turner International بالمشاركة مع المكتب المحلي/ Projacs (العرض الثاني 

فنيا وماليا) بمبلغ إجمالي قدره (-/2,471,336 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 30336 المؤرخ في 2017/5/28 المتضمن قيمة الترسية 
واستكمال النواقص

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد األثري     المدير العام
المهندس/ أحمد جراغ     مدير العام لالستشارات

الموضوع
2

3

م
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 07-06-2017 الساعة -/11:30 صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


