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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/71
14-محرم-1440 هـ 

   االربعاء
2018-09-26 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-09-26

)(   االربعاء2018/71 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

د. رنا عبدالله الفارس

عادل إبراهيم خريبط
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي
محمد ناصر الخرافي

عبدالله سعود العبدالرزاق
د. محمد عبدالله العيسى

نائب رئيس 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 و التنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4
5
6
7

1

1
2

1
2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  01-10-2018 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 اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الصحة
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل بلدية الكويت
 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة العدل

المهندس/ محمد الصراف     رئيس قسم 
تصميم العقود

السيده/ سندس حيات     جهاز حماية 
المنافسه-مستشار نظم المعلومات

السيد/ عبدالمحسن الزامل     كبير 
المهندسين - ادارة االنشاءات و الصيانه

السيد/ احمد اشكناني     رئيس قسم الخدمات

السيد/ مجيد متروك     رئيس قسم التشغيل 
والدعم الفني

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد / خلف المطيري     رئيس قسم 
الصيانة الفنية

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيده/ وداد العبدالغفور     رئيس قسم 
الدعم الفني

السيد/ مناف المنيفي     نائب المدير العام 
لقطاع التمويل و االستثمار

السيد/ مجبل المطيري     مدير ادارة خدمات 
الطاقة بالتكليف

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل هيئة مشروعات الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيدة/ أسماء الموسى     مدير ادارة 
الشئون المالية

17

18



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/10/07 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

جامعة الكويت

الرقم :- هـ ز / م م / 2018-2017/14

الرقم :- 2019/2018/41

الرقم :- 43 / 2018 / 2019

فض عطاء مناقصة/ممارسة  المشروع الوطني لمكافحة مرضى السل واإلجهاض المعدي في 
الفصيلة البقرية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة ودعم رخص برامج نظام معلومات SIS (لمدة سنتين) - 
لمركز نظم المعلومات - جامعة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمة حزمة المايكروسوفت 0365 - مركز نظم المعلومات - 
قسم نظم التشغيل - جامعة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/10/07 اجتماع رقم :

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1145
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم ص و 2018/2017/1 تقديم خدمات مراقبة وإعداد الحسابات الخاصة
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة طرحها بممارسة محدودة ااستنادا للمادة رقم (55) من

قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مناف المنيفي     نائب المدير العام لقطاع التمويل و االستثمار

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوة لحضور مدير عام الصندوق الوطني 
لرعاية و تنمية المشروعات الصغيرة و التنمية إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/2441$
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

شركة فيجن الدولية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

شكوي الشركة من المناقصة رقم ص / م خ ع /2018/2017/20 صيانة و اصالح و توسعة 
نظام تلقي البالغات و توجيه سيارات االسعاف بادارة الطوارئ الطبية إللغاء كافة االشتراطات 

المستخدمة وطلب تأجيل المناقصة مدة زمنية مناسبة

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة التجارة والصناعة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :23829
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بتعديل المبلغ اإلجمالي للعقد رقم 10-2018/2017 توريد و تركيب و 
صيانة أجهزة و برامج لجهاز حماية المنافسة المبرم مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية (وكيل 
حصري) لمدة ثالث سنوات ليصبح (-/1,161,150 د.ك) مليون  ومائة واحدى وستون الف  
ومائة وخمسون دينار  الغير بدال من (-/1,187,525 د.ك) وذلك لتعديل نسبة الزيادة السنوية 

لتجديد تراخيص البرامج بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ سندس حيات     جهاز حماية المنافسه-مستشار نظم المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/10/07 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/1334
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/74,922د.ك)  فقط اربعة وسبعون
الف  وتسعمائة واثنى وعشرون دينار  الغير مايعادل نسبة (5,386%) على قيمة عقد المناقصه

رقم هـ ع ص/2014/12-2019 توريد وتشغيل والتدريب وصيانة الخادمات الرئيسية ومركز 
الحماية من الكوارث ومعدات التشغيل وتوريد قطع الغيار الالزمة لها إلدارة مركز المعلومات 
المبرم مع /شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت ودعم القرار لحاجة الهيئة لزيادة 

المساحة التخزينية لالنظمة وذلك اليقاف العمل بالمراسالت الورقية .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد متروك     رئيس قسم التشغيل والدعم الفني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/10/07 اجتماع رقم :

بيت الزكاة

االستدعاءات

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إتخاذ االجراءات المناسبة بحق شركة المستشار الوطني لالستشارات اإلدارية 
والصناعية وذلك لعدم التزامها بتوفير الدعم الفني المطلوب لعقد المناقصة رقم ب ز 2015-2 

تجديد تراخيص برامج األوراكل للنظام المالي وشئون الموظفين للبيت

- اطلع الجهاز على كتاب البيت رقم (3360) المؤرخ بتاريخ 2018/8/6 المتضمن طلب حذف 
الشركة من سجل الموردين بصفة دائمة ، والرد على كتاب الشركة

- اطلع الجهاز على كتاب شركة مكتب المستشار الوطني رقم 2018/1311 المؤرخ في 
2018/6/5 المتضمن االجراءات التي قامت بها الشركة للمناقصة

حضر من جانب البيت:
- عبدالله عيسى العنزي    (باحث قانوني)

ومن جانب شركة مكتب المستشار الوطني لألستشارات األدارية والصناعية:
- هنادي سالم    (مدير عام)

- مراد عامر    (مدير المبيعات)
- عماد الدين محمد    (باحث قانوني)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ وداد العبدالغفور     رئيس قسم الدعم الفني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة العدل

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018018719
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ع /2018/2017/4 توفير خدمات أمن وحماية وإدارة شبكة 
المعلومات بالوزارة على/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (ثالث اقل االسعار) المطابق 

للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/233,000د.ك)  فقط مائتين وثالثة وثالثون الف  
دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ع / 
2018/2017/2 تقديم فنيين و أخصائيين في مجال نظم و تقنية المعلومات 

***علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :27369
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم ب ب هـ/2018/2017/9 استئجار سيارات متنوعة 
للوزارة لمدة سنتين

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (28043) المؤرخ في 2018/8/27 المتضمن تعديل 
الشرط المطلوب

*بيانات المناقصة:
- مناقصة عامة 

- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة األوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
- أن يكون مالكا للسيارات المطلوبة في المناقصة أو مستأجرا لها 

- أن يكون لديه كراج كامل المعدات تستوعب طاقته اصالح وصيانة أعداد المركبات أو يتعاقد مع
كراج مجهز مستوفيا كامل متطلبات الخدمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجبل المطيري     مدير ادارة خدمات الطاقة بالتكليف

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ب ب هـ 
2017/2016/4 اعمال التشغيل و الصيانة الكاملة و االصالح مع كافة قطع الغيار لحدمات 

اجهزة التكييف و ملحقاتها في جميع مرافق الوزارة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/10/07 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصه رقم هـ ع 
ب/2018/2017/3 توفير خدمات التنظيف والضيافة للهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد اشكناني     رئيس قسم الخدمات

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي  للشركات المشاركة بالمناقصه رقم هـ ع 
ب/2018/2017/2 توفير خدمات االمن والحراسة والمراسلين للهيئة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/10/07 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :14926
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصه رقم 2018/2017/1 
توفير إخصائين خدمات الدعم الفني في مجال المساحة ونظم و المعلومات الجغرافية

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

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بخصم مبلغ اجمالي قدره (3,356/881د.ك)  فقط ثالثة آالف  
وثالثمائة وستة وخمسون دينار  وثمانمائة واحدى وثمانون فلس  الغير مايعادل نسبة 

(0,434%) من قيمة عقد المناقصه رقم 15-2015/2014 تشغيل واصالح وصيانة الخدمات 
الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعه لها في محافظتي االحمدي ومبارك الكبير المبرم مع / شركة

عربي للطاقة والتكنولوجيا وذلك لالسباب المذكورة بكتاب البلدية

- مرفق كتاب البلدية رقم (16113) المؤرخ في 2018/8/28 المتضمن نسبة الخصم وسبب 
الخصم وصورة من العقد 

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/10/07 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصه رقم 2017/2016/11 
تشغيل 

وصيانة واصالح الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعه لها في محافظتي حولي 
والفروانية

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/10/07 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9235
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصه رقم 2018/2017/7 صيانة أنظمة االتصاالت السلكية وملحقاتها 
على / الشركة العربية للتجارة ( ثاني أقل األسعار ) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي
قدره (-/950,000د.ك)  فقط تسعمائة وخمسون الف  دينار  الغير وذلك بعد الغاء البنود ارقام 

(5.1/2.3/2.2/2.1/1.3/1.2)  وتقديم خصم خاص بمبلغ (-/96.514د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ محمد الصراف     رئيس قسم تصميم العقود

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/2017-10 
تأهيل مباني ونماذج التدريب بمركز اعداد رجال اإلطفاء

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بعد استبعاد  شركة/بهمن للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 
األسعار)  لمخالفته الشروط والمواصفات

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/10/07 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :9309
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :1220
 تاريخ الكتاب :2018/09/15

شركة توتال ترايد للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/11 بناء وتوريد وضمان عدد (2) زورق إطفاء 
وإنقاذ بطول (25) متر تقريبا وتوابعة لإلدارة 

بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة

-ال تقبل عروض بديلة
-االوامر التغييرية %25

شروط المناقصة:
- بين الشركات المتخصصة 

-يجب ان ال تقل خبرة الشركة المصنعة عن 5 سنوات كتخصص في مجال صناعة الزوارق وقد 
قام بتوريد زوارق للجهات الحكومية سابقا.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ محمد الصراف     رئيس قسم تصميم العقود

شكوى الشركة من االستبعاد من المناقصة رقم 10-2018/2017 تأهيل مباني ونماذج التدريب 
بمركز اعداد رجال اإلطفاء والترسية على ثاني اقل االسعار حيث ان الشركة مصنفة بالفئة الثالثة

بالجهاز اي مؤهلة فنيا لتنفيذ االعمال

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9271
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/2015/52 التجهيزات الهندسية واالنظمة المساندة 
وشبكة حاسب آلي واتصاالت الحاسب الرئيسي لمبنى ادارة شؤون اقامة مبارك الكبير على 

النحو التالي:

البند رقم (1) على / شركة كوانتم سلوشنز للتجارة العامة (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(-/57,900 د.ك)

البند رقم (2) على / شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (خامس أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/268,500 د.ك)

البند رقم (4) على / الشركة الكمبيوتر الرقمية للحاسبات (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(-/11,565 د.ك)

وإلغاء وإعادة طرح البند رقم (3) لعدم مطابقة العروض للمواصفات الفنية

-علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة

- مرفق إفادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9360
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

 رقم الكتاب :9358
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

افادة الوزارة بتعديل صيغة قرار الجهاز على طلب تمديد عقد المناقصة رقم 2015/2014/12 ( 
ع ) توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات واعمال خدماتية بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة  ( 

الفروانية ) المبرم مع/ شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لألسباب 
الموضحه بكتاب الوزارة

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

 

افادة الوزارة بتعديل صيغة قرار الجهاز على طلب  تمديد عقد المناقصة رقم 2015/2014/10 (
ع ) توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات واعمال خدماتية بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة   ( 

العاصمة ) المبرم مع/ شركة صفا الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن وذلك 
لألسباب الموضحه بكتاب الوزارة

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

 

الموضوع
2

3

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9359
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

 رقم الكتاب :7101
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

افادة الوزارة بتعديل صيغة قرار الجهاز على طلب  تمديد عقد المناقصة رقم 2015/2014/11 
(ع) توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات واعمال خدماتية بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة 

(حولي) المبرم مع/ شركة دلما العالمية التجارية وذلك لألسباب الموضحه بكتاب الوزارة

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

 

طلب إلغاء الممارسة رقم 2016/2015/37 توريد وتركيب وتشغيل أجهزة حاسب شخصي 
وملحقاتها لزوم عدة إدارات لإلدارة العامة لنظم المعلومات المرساة على/ شركة النواصي 

للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) وذلك العتذار الشركة عن التوريد.

-علما بأن الممارسة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة

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

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :15403
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم أ.ف/2019/2018/7 اعمال نظافة مبنى وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية ببرج التوأم وأي مباني اخرى تابعة للوزارة على/ شركة عبرات الخليج للتجارة العامة 

والمقاوالت (رابع أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات لمدة سنة بمبلغ إجمالي قدره 
(180,005/520 د.ك) فقط مائة وثمانون الف  وخمسة دينار  وخمسمائة وعشرون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع إحالة شكوى شركة الوطنية الكبرى
و شركة ربوع الخليج الى الجهة لالطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من 

تاريخه

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16358
 تاريخ الكتاب :2018/09/13

 
 
 

 رقم الكتاب :15731
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم أ . ف 2014/2013/31 أعمال تنظيف مباني المسجد 
الكبير وملحقاته المبرم مع/ شركة ربوع الخليج للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة إعتبارا من 
2019/1/1 حتى 2019/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (285,840/510 د.ك)  فقط مائتين وخمسة

وثمانون الف  وثمانمائة واربعون دينار  وخمسمائة وعشر فلس  الغير لحين اإلنتهاء من 
إجراءات المناقصة رقم 13-2018/2017 إقفالها في 2018/10/9

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ.ف 2016/2015/13 أعمال الترميم 
والصيانة الجذرية والدورية والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة حولي - 

المنطقة الثانية) المبرم مع/ شركة الدلة المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة شهور 
اعتبارا من 2018/12/4 حتى 2019/4/4 بمبلغ إجمالي قدره (-/231,000 د.ك) فقط مائتين 

واحدى وثالثون ألف دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10185) المؤرخ في 2018/6/7 المتضمن طلب التمديد
األول قبل تعديل المدة والمبلغ

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة حسب افادة ممثل وزارة المالية بتوافر 
االعتماد المالي
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16084
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

 رقم الكتاب :15733
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ ف/2016/2015/14 أعمال الترميم 
والصيانة الجذرية والدورية والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة مبارك الكبير -

المنطقة األولى) المبرم مع/ شركة الخرافي لإلنشاءات لمدة أربع شهور اعتبارا من 
2018/12/18 حتى 2019/4/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/165,000 د.ك) فقط مائة وخمسة 

وستون ألف دينار ال غير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10183) المؤرخ بتاريخ 2018/6/7 المتضمن طلب 
تمديد األول للعقد قبل تعديل المدة والمبلغ المطلوب

 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ.ف 2016/2015/15 أعمال الترميم 
والصيانة الجذرية والدورية والبسيطة للمساجد بمواقع مختلفة بالوزارة (محافظة مبارك الكبير -
المنطقة الثانية) المبرم مع/ شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت لمدة أربعة شهور اعتبارا من 

2018/12/18 حتى 2019/4/18 بمبلغ اجمالي قدره (-/145,000 د.ك) فقط مائة وخمسة 
وأربعون ألف دينار ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10184) المؤرخ بتاريخ 2018/6/7 المتضمن طلب 
التمديد األول قبل تعديل المدة والمبلغ

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه وفقا للمدة المذكورة بموافقة وزارة المالية
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه وفقا للمدة المذكورة بموافقة وزارة المالية
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/2216$
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

شركة الوطنية الكبرى لمقاوالت تنظيف المباني 
والطرق ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2018/2244$
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

شركة ربوع الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ش ت
 
 

شكوى الشركة من االستبعاد من المناقصة رقم أ.ف/2019/2018/7 اعمال نظافة مبنى الوزارة 
ببرج التوأم وأي مباني اخرى تابعة للوزارةوذلك لألسباب المذكورة بكتابها

 

شكوى الشركة من االستبعاد من ترسية المناقصة رقم أ.ف/2019/2018/7 اعمال نظافة مبنى 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ببرج التوأم وأي مباني اخرى تابعة للوزارة باعتبارها اقل 

االسعار

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722022075
 تاريخ الكتاب :2018/08/30

 
 
 

 رقم الكتاب :272722020370
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

 رقم الكتاب :272722019388
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1572913 خدمات نظافة معسكر عريفجان المبرم مع/ 
شركة الشماسية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/11/3 
حتى 2019/5/2 بمبلغ اجمالي قدره (-176,601/600د.ك) فقط مائة وستة وسبعون الف  

وستمائة وواحد دينار  وستمائة فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 
رقم 1082917

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 1052813 اعمال تشغيل و صيانة و اصالح االجهزة و 
المعدات الكهربائية والميكانيكية والتكييف والتبريد بمعسكر المغاوير المبرم مع/ شركة العثمان 

والزامل للتجارة العامة والمقاوالت العامة لمدة ستة شهور تنتهي في 2019/3/31 بمبلغ 
إجمالي (-/57,963 د.ك)  فقط سبعة وخمسون الف  وتسعمائة وثالثة وستون دينار الغير بنفس 
الشروط والمواصفات واألسعار وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 

1022816

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 1102813 تشغيل وصيانة واصالح المعدات الميكانيكية 
بلواء التحرير السادس المبرم مع / شركة العثمان والزامل للتجارة العامة لمدة ستة أشهر حتى 
2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/45,963 د.ك)  فقط خمسة واربعون الف  وتسعمائة وثالثة 

وستون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 1172817

 

الموضوع
1

2

3

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27241140291
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

 رقم الكتاب :272722019961
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد الممارسة رقم222152-2-2414 صيانة وإصالح مكائن تصوير شاملة 
قطع الغيار المبرم مع / شركة التسويق المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة (24 شهرا ) 
اعتبارا من 2019/3/1 حتى 2/28/ 2021 بنفس الشروط واألسعار بمبلغ اجمالي قدره (-
/20,736د.ك)  فقط عشرون الف  وسبعمائة وستة وثالثون دينار  الغير وذلك لحاجة هيئة 

التعليم العسكري ألعمال الصيانة واإلصالح دون انقطاع

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز على طلب التمديد الثاني لعقد المناقصه رقم 2302813خدمات 
غسيل وكي المالبس باألديرع وقاعدة علي السالم والكلية العسكرية ومبنى اإلستخبارات المبرم 

مع / شركة األبرق التجارية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/10/1 بمبلغ اجمالي قدره (-
/55,440د.ك)  فقط خمسة وخمسون الف  واربعمائة واربعون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء 

من توقيع عقد المناقصه رقم (1382817)

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة أرقام (272722020386) و (272722022604)  المؤرخة
في 2018/8/2 و 2018/9/5 والمتضمنة فترة التمديد المطلوبة و المبلغ االجمالي واالعتماد 

المالي لتمديد

 

الموضوع
4

5

م

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

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم ( 2018/50) المنعقد في 
2018/7/4  المتضمن: عدم الموافقه على التمديد

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272762414279
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :272762430655
 تاريخ الكتاب :2017/12/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1442916 خدمات الغسيل والكي معدات المغسلة لمستشفى 
جابر األحمد للقوات المسلحة على الشركات المتخصصة في هذا المجال

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية %10

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1372717 أعمال خدمات الصيانة لمبنى معالي الوزير والهيئة 
اإلدارية والمالية بالوزارة ورئاسة واألركان على الشركات المتخصصة في هذا المجال 

بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية %10

 

الموضوع
6

7

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4955
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

 رقم الكتاب :3895
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب تمديد التأمين األولي للمناقص/شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت المشارك بالمناقصة 
رقم هـ ص / 158 انشاء وتشغيل وصيانة شبكة وخزانات المياه المعالجة (D 1 ) لمدة 90 يوما

-علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون 37 لسنة 1964 بشان المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / خلف المطيري     رئيس قسم الصيانة الفنية

(اعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم ق ص/ط/348 أعمال الصيانة العاجلة 
والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة حولي على/ شركة كويت بروكنر للمقاوالت اإلنشائية 
(أقل األسعار) بنسبة قدرها (+ 14.9%) بحدود مبلغ قدره (-/3,000,000 د.ك) فقط ثالثة 

ماليين دينار ال غير وذلك بعد توفر اإلعتماد المالي

- علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 

- الهيئة العامة للطرق والنقل البري
إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ط /265 (ع) 

انشاء وانجاز وصيانة شارع الغوص الدائري السابع الى طريق الفحيحيل - االحمدي

-علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/49) المتضمن: عدم الموافقة  على طلب

ترسية المناقصة وذلك لعدم توافر االعتماد المالي 
ثانيا: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4965
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

طلب إلغاء مجاميع المناقصة رقم إ م م/2017/2016/4/1 تزويد الوزارة بعمالة فنية متخصصة 
وذلك لعدم الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية

-مرفق رد لجنة التظلمات على كتاب شركة البحار للخدمات العامة المؤرخ في ( 2018/9/5) 

 

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5149-2/10
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2415
 تاريخ الكتاب :2018/08/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2407
 تاريخ الكتاب :2018/08/26

 
 
 

طلب تمديد التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ا م م/2017/2016/10/1 صيانة 
الشبكة الرئيسية في المركز الحكومي بكيفان والمواقع الخارجية التابعة للوزارة لمدة ثالثة أشهر

اعتبارا من تاريخ انتهائها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

-الهيئة العامة للطرق والنقل البري
افادة الوزارة بعدم قبول اضافة شركة/ عبد العالي العجمي للتجارة والمقاوالت للمناقصة رقم هـ 
ط/268 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت

على طريق المقوع وذلك لعدم تأهيلها وفق اسس تأهيل سنة 2010 المعدلة لسنة 2012

 

-الهيئة العامة للطرق والنقل البري
 china افادة الوزارة بعدم اضافة المجموعة العالمية الهندسية الصينية للسكك الحديدية

railway 21 bureau group موكلي مؤسسة رجال األعمال التجارية للمناقصة رقم هـ 
ط/268 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت

على طريق المقوع وذلك لعدم تأهيلها وفق اسس تأهيل 2010  المعدلة لسنة 2012

 

الموضوع
5

6

7

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2405
 تاريخ الكتاب :2018/08/26

 
 
 

-الهيئة العامة للطرق والنقل البري
افادة الوزارة بعدم اضافة شركة S.A metag Insaat Ticaret موكلي شركة موفوك الدولية 
للمناقصة رقم هـ ط/268 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب 

الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع لعدم تأهيلها وفق اسس تأهيل سنة 2010 المعدلة سنة 
2012

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :27147
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :26634
 تاريخ الكتاب :2018/09/13

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م /2017/2016/86 أعمال 
تنظيف مكاتب ومخازن وساحات التخزين إلدارة المخازن

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2018/2017/4 اعمال الصيانة الميكانيكية والكهربائية 
واآلليات الثقيلة للمشاغل الرئيسية - ادارة الصيانة على/ شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت 
(اقل األسعار) المستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/ 1,898,770 د.ك)  فقط  

مليون  وثمانمائة وثمانية وتسعون الف  وسبعمائة وسبعون دينار  الغير

*مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م 
/2018/2017/63 رفع وإنزال مضخات غاطسة وتنظيف آبار حقول إنتاج المياه الجوفية وآبار 

خفض المناسيب في مناطق متفرقة بدولة الكويت

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على إفادة ممثل الجهة ان العرض مطابق للشروط و 
المواصفات مع تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :25492
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

 
 
 

 رقم الكتاب :25490
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

 
 
 

 رقم الكتاب :22037
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2016/7237 توريد قطع الغيار لعدد (6) انواع من صمامات 
الضغط العالي شاملة أطقم إصالح للتربينات الغازية الجديدة و الدورة المشتركة (سيمنز) بمحطة 
الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير المياه على / الشركة العالمية الهندسية لمعدات 

وأجهزة البترول (اقل األسعار) المستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره 
(752,420/200 د.ك)   فقط سبعمائة واثنى وخمسون الف  واربعمائة وعشرون دينار  ومائتى 

فلس  الغير بعد احتساب الخطا الحسابي بنسبة التتجاوز (%5)

 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/62 أعمال الصيانة الشاملة لوحدات تكييف 
الهواء في بعض محطات التحويل الكهربائية الثانوية بدولة الكويت على/ شركة المحيسن 

الدولية للتجارة العامة والمقاوالت  (اقل االسعار) مستوفي للشروط والمواصفات  بمبلغ اجمالي
قدره (-/468,000د.ك) فقط اربعمائة وثمانية وستون الف  دينار  الغير

 

(اعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم و ك م/2017/7272 توريد مواد كيماوية إلدارة 
األعمال الكيماوية على النحو التالي:

- البند الثاني على/ شركة مؤسسة نوري الصناعية للتجارة العامة (أقل األسعار) المستوفي 
للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (38,462/450 د.ك) فقط ثمانية وثالثون ألف  

وأربعمائة واثنان وستون دينار وأربعمائة وخمسون فلس ال غير  

- البند الثالث على/ شركة مؤسسة نوري الصناعية للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل 
األسعار) المستوفي للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (16,095/300 د.ك) فقط ستة 

عشر ألف وخمسة وتسعون دينار وثالثمائة فلس ال غير

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على إفادة ممثل الجهة ان العرض مطابق للشروط و 
المواصفات مع تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على إفادة ممثل الجهة ان العرض مطابق للشروط و 
المواصفات

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على افادة  ممثل الجهة ان العرض مطابق للشروط و 
المواصفات بعد استبعاد شركة/  التقدم التكنولوجي ( أقل االسعار) و شركة/ السالم للخدمات 
الكيماوية (ثاني أقل األسعار) لعدم مطابقة العروض للشروط و المواصفات الفنية للبند الثالث

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :17726
 تاريخ الكتاب :2018/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :19471
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم  و ك م 2018/2017/68 الصيانة الوقائية واإلصالح 
للكيبالت الزيتية للمحوالت ذات الجهود حتى 300 ك.ف بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق 

بكتاب الوزارة لمدة 36 شهرا

بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة

-ال تقبل عروض بديلة
-االوامر التغيرية %25

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م  
/2016/7259 توريد وتسليم مواد كيميائية لمشروع التناضح العكسي بمحطة الشويخ لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2018/2017/17 تزويد وتركيب معدات المراقبة 
والتحكم لمحطات تحويل حولي H  وحولي I والفحيحيل D على الشركات المذكورة بالكشف 

المرفق

بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%15)

 

الموضوع
7

8

9

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1413تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/10/07 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11489
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

 رقم الكتاب :23297
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة  رقم و ك م/2018/2017/9 أعمال إصالح وتنظيف 
الموفرات البخارية لعدد ( 8 ) غاليات بالضغوط العالية في محطة الصبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

**بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة 

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

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م /2017/2016/69 انجاز اعمال الصيانة الجهزة الحاسب
اآللي (التابعة لقطاع شئون المستهلكين ) مقتصرة على الشركات المسجلة لدى الجهاز

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
10

11

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :25011
 تاريخ الكتاب :2018/08/28

 
 
 

 رقم الكتاب :24153
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :26118
 تاريخ الكتاب :2018/09/06

 
 
 

 CHINA NATIONAL CABLE افادة الوزارة بقبول تغيير اسم الوكيل المحلي لشركة
 ENGINEERING CORPORATION (CCC) PEOPLES REPUBLIC OF
CHINA ليصبح / شركة برقان الدولية لألدوات الكهربائية بدال من /شركة وارة الذهبية للتجارة
العامة والمقاوالت المشاركة  بالمناقصة رقم و ك م/ 82- 2017/2016 أعمال إستبدال كيبالت 

القيادية 34 للمغذيات جهد 132,33 واألعمال المدنية بمناطق متفرقة بدولة الكويت

 

إفادة الوزارة بأسباب عدم إضافة إسم شركة الغانم إنترناشونال للتجارة العامة والمقاوالت ضمن
 (C4 A- Category4 Category) كشف الشركات المدرجة والمؤهلة بالالئحة المشتركة

للمناقصة رقم 48-2017/2016 تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة ألعمال انشاء 
الخطوط المغذية لمحطة الخيران الحرارية وتطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة 

الزور المعلن عنها بجريدة كويت اليوم.

- اطلع الجهاز على كتاب شركة الغانم للتجارة العامة والمقاوالت (2018/2238) المؤرخ في 
2018/9/6 والمتضمن طلب الرد على تظلمهم لعدم المشاركة

 

إفادة الوزارة بأسباب عدم إضافة إسم شركة الغانم إنترناشونال للتجارة العامة والمقاوالت ضمن
 (C4 A- Category4 Category) كشف الشركات المدرجة والمؤهلة بالالئحة المشتركة
للمناقصه رقم و ك م/2017/2016/46 (ع) تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة العمال 
تطوير البنية التحتية النظمة استقبال الوقود لمحطة الشويخ المعلن عنها بجريدة كويت اليوم.

 

الموضوع
12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال:  قبول التظلم شكال و رفضه مضمونا بناءا على ما ذكر في 
كتاب الوزارة 

ثانيا: عدم الموافقة على اضافة شركة الغانم إنترناشونال للتجارة العامة والمقاوالت 
ثالثا: تزويد الشركة برد الوزارة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على ادراج شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الخارجية

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 رقم الكتاب :42214
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :720
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد أعمال الدراسة والتصميم لمشروع مباني البعثة في دكار المبرم مع/ 
مكتب السور لالستشارات الهندسية للفترة من 2017/2/1 لغاية 2019/8/31 دون أي تكلفة 

مالية لألسباب المحددة بكتاب الوزارة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالمحسن الزامل     كبير المهندسين - ادارة االنشاءات و الصيانه

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ مكتب مجموعة الحمد القانونية للقيام بتقديم خدمات 
استشارية قانونية لدعم برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمبلغ إجمالي قدره (-

/92،000 د.ك) فقط اثنان وتسعون ألف دينار ال غير لمدة سنة وذلك لألسباب المحددة بكتاب 
الهيئة.

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 1209 بتاريخ 2018/9/23 بشأن موافقة الفتوى والتشريع
على التعاقد المباشر.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ أسماء الموسى     مدير ادارة الشئون المالية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة من تاريخ ورود الكتاب 2018/9/18
و عدم موافقة:

 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د.مبارك العازمي
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة 
و موافقة:

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية السيد/ بدر الرفاعي

ممثل ادارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :004/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

طلب إصدار األمر التغيري الرابع بالزيادة بمبلغ إجمالي وقدرة ( 673.726/210 د.ك) على 
قيمة عقد اإلتفاقية رقم ج ك / 2016/10-2017 دراسة وتصميم واإلشراف على مبنى كلية 

اآلداب وكلية التربية لمشروع صباح السالم الجامعية المبرم مع السادة / دار الهندسة للتصميم 
واألستشارات الفنية (شركة مشاركة ) بالتحالف مع بركنز +ويل إنترناشيونال وبالتعاون مع دار 

أس أس أتش أنترناشونال لألستشارات الهندسية وذلك للتمديد لمدة (370) يوم إعتبارا من 
2018/10/11 حتى 2019/10/15 .

*قيمة الفائض من التمديد السابق (185.079/777 د.ك) 
*صافي التكاليف المترتبة على التمديد (488.646/433 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل خريبط

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 01-10-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


