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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/36
20-شعبان-1439 هـ 

   االثنين 
2018-05-07 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-05-07

)(   االثنين 2018/36 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
سالم ذياب العنزي

عادل إبراهيم خريبط
 طالل فيصل الغريب

هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
د. محمد عبدالله العيسى

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6
7

1

2
3

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  09-05-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية
 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل بيت الزكاة
 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل وزارة التربية

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة 
حسابات

السيد/ شبيب العجمي     رئيس قسم 
المواصالت

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية

السيد/ سليمان السمحان     مدير قناة 
المجلس

المهندس/ أحمد جراغ     مساعد المدير العام
لالستشارات

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات البنكية

المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود 
والمتابعة

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

السيد/ ناصر العتيبي     مدير إدارة التشغيل

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة 
التصميم والعقود

1

2

3

4

5

6
7
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16
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة العلمية

المشتريات والمخازن

17
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

جامعة الكويت

الرقم :- و ك م /2018/2017/10

الرقم :- 2018/2017/95

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال صيانة عدد (101) آلة تصوير مستندات ماركة 
(توشيبا)باإلدارات المختلفة لوزارة الكهرباء والماء

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال انشائية صغيرة للطرق والساحات والخدمات العامة 
وصيانتها لجميع

 مواقع الجامعة - جامعة الكويت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :454
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

*الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة
طلب التمديد السابع لعقد المناقصة رقم و ش ج ع 2-2013/2012 استئجار مركبات متنوعة 

للوزارة المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري و اوالده  للسيارات لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 
2018/4/1 حتى 2018/6/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/19,110 د.ك) فقط تسعة عشر الف  ومائة

وعشر دينار  الغير

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 576 المؤرخ في 2018/4/26 المتضمن اسم الشركة و 
مبلغ التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ شبيب العجمي     رئيس قسم المواصالت

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201811249
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب التالي :
أوال : إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن باستكمال اجراءات التعاقد مع شركة / بيت البناء
الكويتي للتجارة العامة والمقاوالت للمناقصة رقم م ع/2016/2015/29 انشاء وانجاز وصيانة 
عدد (10) صاالت تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة العاصمة التعليمية بنظام تسليم 

المفتاح بعد موافقة البنك الدولي على اصدار كفالة االنجاز
ثانيا : طلب تمديد الكفاالت األولية للشركات المشاركة بالمناقصة في حالة قبول الطلب األول

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 201810949 المؤرخ في 2018/4/25 المتضمن إفادة 
الوزارة باستعداد شركة بيت البناء الكويتي لتقديم كفالة االنجاز

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2125
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد الثالث للعقد رقم 1066 صيانة أجهزة توسعة الطابعات المركزية 
المبرم مع / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 

2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/80,900 د.ك) فقط ثمانون الف وتسعمائة دينار الغير

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 3402 المؤرخ بتاريخ 2018/4/17 المتضمن موافقة ادارة
الفتوى و التشريع و صورة من موافقة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده على التجديد

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 3704 المؤرخ في 2018/4/25 المتضمن اسباب التجديد 
مع هذه الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر العتيبي     مدير إدارة التشغيل

الموضوع
1
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/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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بيت الزكاة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/967$
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

شركة البحار للخدمات العامة ذ م م
 
 

طلب الشركة إعادة النظر في شرط المناقصة رقم ب ز 2016/8 ع(ع) القيام بأعمال البريد لبيت 
الزكاة بوجوب ان يكون للشركة المتقدمة ترخيص من وزارة المواصالت بتوزيع المراسالت 

البريدية

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز إحالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من
تاريخ استالمه مع تمديد األقفال لمدة شهر

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4534
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب تعديل مدة التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم دأ/م/24 استئجار سيارات متنوعة لخدمات 
الديوان بدون سائق المبرم مع / شركة المال الستئجار وتاجير المركبات والمكائن لتصبح لمدة 
ثالثة شهور بدال من سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 6/30/ 2018 بمبلغ إجمالي قدره (-
/90,159 د.ك)  فقط تسعون الف  ومائة وتسعة وخمسون دينار  الغير وذلك بناء على عدم 
موافقة ديوان المحاسبة ولحين االنتهاء من اجراءات طرح الممارسة الجديدة رقم دأم/279 .

*اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 4257 بتاريخ 2018/4/19 المتضمن عدم توضيح 
المطلوب بشكل تفصيلي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :5551
 تاريخ الكتاب :2018/04/26

شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل 
ش م ك م

 
 

طلب اإلحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات بشأن تظلم شركة كي جي أل الدولية للموانئ 
والتخزين والنقل على المناقصة رقم م م ك /2017/2016/3 تشغيل وصيانة الرفعات الجسرية 

والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات االرضية في ميناء الشعيبة

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :638
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

 رقم الكتاب :001
 تاريخ الكتاب :2018/01/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/24 أعمال الصيانة الجذرية بقطاع (كيفان - 
العديلية - الجابرية -حولي ) ادارة االنشاءات والصيانه بالجامعه على الشركات المسجلة 

بالجهاز المركزي للمناقصات العامة وبالجامعة والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الجامعة لمدة 
730 يوما 

*اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم 3771 المؤرخ في 2018/4/10 المتضمن األسس 
والمعايير.

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية %25

* شروط المناقصة : 
- سابقة خبرة لعدد ثالث مشاريع سابقة مع جهات حكومية ال تقل عن قيمة و حجم المناقصة 

المطلوبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود والمتابعة

(اعيد بحث) طلب طرح تأهيل شركات عالمية ومحلية للقيام بأعمال إنشاء وإنجاز وصيانة 
مشروع كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب بمدينة صباح السالم الجامعية بالجامعة.

*اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم 2018/003 المؤرخ في 2018/4/25 المتضمن األسس 
والمعايير.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة لمجلس الوزراء

االستدعاءات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4784
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :5183
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

(اعادة بحث) طلب إعادة عرض التعاقد المباشر رقم (7) مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر 
 IBM Filenet (الموزع الوحيد المعتمد من الدرجة األولى في دولة الكويت) لتوفير تراخيص

لتطبيق تكنولوجيا المعلومات في تطوير اعمال وخدمات للقطاع الحكومي نظام التراسل 
االلكتروني (G2G) بمبلغ اجمالي قدره (-/ 197,000 د.ك) فقط مائة وسبعة وتسعون الف دينار

وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

إطلع الجهاز على كتاب االمانة رقم 5710 بتاريخ 2018/5/1 المتضمن المراسالت التى تمت 
بين االمانة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

إستمع الجهاز 
-ألى السيدة/  ريم العنزي    مراقب

و من جانب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات:
- السيده/   ضياء خالد المزيد   مدير ادرة التنفيذ ومتابعه المشروعات

- السيد/ محب رياض             مستشار نظم تطبيقية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

طلب الغاء الممارسة رقم (72) توفير  خدمات تقنية ألعمال مركز االستجابة لطوارئ الحاسبات 
للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المرساة على / شركة شبكة الخليج لالتصاالت وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب الجهة الطالبة المرفق مع كتاب األمانة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق  باجتماع رقم (2017/96) المنعقد في 
2017/12/25 المتضمن : الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :119
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد الثالث للممارسة رقم وأ/2014/362-2015 تشغيل مولدات الكهرباء 
االحتياطية بمجمع االعالم و المحطات الخارجية و محطة ارسال كبد المبرم مع / مؤسسة مبارك 

السلطان للتجارة العامة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/2/15 وبمبلغ اجمالي قدره (-
/47,000 د.ك) وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الموحدة لكافة أعمال الصيانة.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8) بتاريخ 2018/1/15 المتضمن العقود السابقه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان السمحان     مدير قناة المجلس

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :122
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :123
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

اعادة النظر على طلب التعاقد رقم 2018/0010-2019  انتاج البرنامج التلفزيوني (965 كويت
اليوم) الموسمي بعدد (198 حلقة) مع/ شركة الكوكبة لالنتاج الفني لعرضه على قناة المجلس 
بمبلغ اجمالي قدره (-/895,500 د.ك)  فقط ثمانمائة وخمسة وتسعون الف  وخمسمائة دينار  

الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان السمحان     مدير قناة المجلس

طلب اعادة النظر على طلب التعاقد المباشر رقم 2019/2018/12 النتاج البرنامج التلفزيوني 
أصحاب السلطة بعدد  (13 حلقة) مع/شركة بيستون اجنسي للدعاية واالعالن واالنتاج الفني 

لعرضه على قناة المجلس  بمبلغ اجمالي قدره (-/394,000د.ك)  فقط ثالثمائة واربعة وتسعون 
الف  دينار  الغير  وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

بشأن المناقصات

 

الموضوع
2

3

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية ثلثي األعضاء التالي: 
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع  (2018/32) المنعقد في 2018/4/23 المتضمن: 

عدم الموافقة
ثانيا: الموافقة 
وعدم موافقة:

ممثل وزارة المالية السيد/ سالم ذياب
 ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ طالل الغريب

  قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية ثلثي األعضاء التالي: 
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع  (2018/32) المنعقد في 2018/4/23 المتضمن: 

عدم الموافقة بثلثي األعضاء
ثانيا: الموافقة 
وعدم موافقة:

ممثل وزارة المالية السيد/ سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3801
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :3771
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 2017/2016/1 خدمات االمن والحراسة 
للمقر الرئيسي للمجلس على / شركة العالمية لالمن والسالمة (أقل االسعار مكرر) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/667,800 د.ك) فقط ستمائة وسبعة وستون الف وثمانمائة دينار الغير بناءا على 
مالحظات ديوان المحاسبة

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

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م وث ف أ/2015/2014/4 توفير استشاريين في مجال 
تقنية المعلومات على/ شركة الحلول التكنولوجية المتعددة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2018/6/4 حتى 2018/12/3 بمبلغ اجمالي قدره (-/54,180 د.ك) فقط اربعة وخمسون الف  
 EnterPrise Architecture Engineer ومائة وثمانون دينار الغير بعد تخفيض وظيفة
لالنتهاء من المهام المناطه اليه ولحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم و ث ف أ 6-

2018/2017

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة حسابات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم (2017/77) المنعقد بتاريخ 
 2017/10/23

المتضمن : الموافقة على شركة العالمية لالمن والسالمة (اقل االسعار مكرر) المطابقة للشروط 
والمواصفات

مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين المناقصة رقم م و ث ف أ 
2018/2017/2 شحن وتوزيع وبيع اصدارات للمجلس

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية مع استعجال الجهة بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان
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الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :0072-18
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم CZ/REF/MT/007 خدمات الصيانة لمصفاة الزور -
القسم Maintenance Services for AlZour Refinery-Block 1-1 على قائمة 

/ (3) : Category) المقاولين المعتمدين لدى شركة البترول الوطنية الكويتية الفئة التخصصية
2A) : Type : (5 ) / Sub-Type والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة لمدة ثالثة 

وستون شهرا 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 

* شرط المناقصة :
- ترسية مناقصة واحدة على اي مناقص فائز حتى لوكان هو اقل االسعار في أي من المناقصات 

ارقام ( 011/008/007 ) فقط

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان الجودة والدعم التجاري
السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط ليصبح :( أن يكون إجمالي المناقصات 
أرقام CZ/REF/MT/007وCZ/REF/MT/011 و  CZ/REF/MT/008  أقل تكلفة 

أسعار للجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/36  عدد كويت اليوم 1393تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/05/20 اجتماع رقم :

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :18/0074
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم CZ/REF/MT/011 خدمات الصيانة الكهربائية و اآلالت 
Electrical & Instrumentaion Maintenance Services for الدقيقة لمصفاة الزور
Al-Zour Refinery عى قائمة المقاولين المعتمدين لدى شركة البترول الوطنية الكويتية الفئة

التخصصية (2A) : Category : (3) / Type : (5 ) / Sub-Type والمذكورة بالكشف 
المرفق بكتاب الشركة لمدة ثالثة و ستون شهرا 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 

* شرط المناقصة :
- ترسية مناقصة واحدة على اي مناقص فائز حتى لوكان هو اقل االسعار في أي من المناقصات 

ارقام ( 011/008/007 ) فقط

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط ليصبح :( أن يكون إجمالي المناقصات 
أرقام CZ/REF/MT/007وCZ/REF/MT/011 و  CZ/REF/MT/008  أقل تكلفة 

أسعار للجهة )

البيـــــــــــــــــــان
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الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :73
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/88
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم CZ/REF/MT/008 خدمات الصيانة لمصفاة الزور - 
القسم Maintenance Services for AlZour Refinery-Block 2-2 على قائمة 

/ (3) : Category) المقاولين المعتمدين لدى شركة البترول الوطنية الكويتية الفئة التخصصية
2A) : Type : (5 ) / Sub-Type والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة لمدة ثالثة 

وستون شهرا 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 

* شرط المناقصة :
- ترسية مناقصة واحدة على اي مناقص فائز حتى لوكان هو اقل االسعار في أي من المناقصات 

ارقام ( 011/008/007 ) فقط

 

طلب التالي :
اوال: رد الشركة على طلب / شركة مجموعة الكاظمي الدولية للتجارة العامة والمقاوالت بالسماح
لموكليها/ شركة SPECIAL TECHNICAL  SERVICES االشتراك بأعمال المناقصة 
رقم ITB# 1016191 خدمات هندسية و شراء و انشاءات احتياطية لمشروع مصفاة الزور

ثانيا: المباشرة بنشر اعالن طرح وثائق المناقصة للبيع فور استكمال مدة الثالثين يوما من نشر 
االعالن المسبق وفقا لنص المادة رقم 38 من قانون المناقصات العامة.

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط ليصبح :( أن يكون إجمالي المناقصات 
أرقام CZ/REF/MT/007وCZ/REF/MT/011 و  CZ/REF/MT/008  أقل تكلفة 

أسعار للجهة )

  قرر مجلس إدارة الجهاز قبول التظلم شكال ورفضه موضوعا

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :692/5/892
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :890
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 24-2017/2016 خدمة الدعم الفني لموظفي تدقيق داخلي لمدة سنة 
على/ شركة أر أس أم البزيع لالستشارات االدارية واالقتصادية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/43.000د.ك) فقط ثالثة واربعون الف  دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات

 

طلب تعديل مدة التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/19 خدمة المراسلين المبرم مع/ 
شركة ادنك العالمية لمقاوالت التنظيف والمباني والطرق ليصبح لمدة ستة اشهر بدال من سنة 
اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/92,664 د.ك) فقط اثنى وتسعون الف وستمائة 

واربعة وستون دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ طالل الغريب

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/386
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :4180/5/1879
 تاريخ الكتاب :2017/09/25

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة العامة رقم 7-2018/2017 إنشاء وإنجاز وحدة نموذجية 
لإلنتاج الزراعي في محطة معهد الكويت لألبحاث واالبتكار في كبد.

بيانات المناقصة:
-تقبل عروض بديلة 

-التقبل التجزئة

إطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 986 بتاريخ 2018/5/8

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 23-2017/2016  صيانة وتشغيل لنظام التحكم االلي لكافة 
المرافق بالموقع الرئيسي بالشويخ والسالمية واالحمدي مع التطوير واستبدال اي اجزاء من 

النظام شاملة على جميع قطع الغيار لمدة ثالث سنوات 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة

* شروط المناقصة :
- شرط خبرة 10 سنوات في الصيانة المخططة و الصيانة الغير مقررة و تحليل البيانات و 

السجالت الخاصة باالعطال في نظام التشغيل االلي للمباني التي ستكون خمس سنوات منها في 
النظام القائم المماثل

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل التالي:
شرط خبرة 5 سنوات في الصيانة المخططة و الصيانة الغير مقررة و تحليل البيانات و السجالت

الخاصة باالعطال في نظام التشغيل االلي للمباني التي ستكون خمس سنوات منها في النظام 
القائم المماثل

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2061
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2050
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2051
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم B/0218/HO/GSخدمات النظافة لمصافي
الشركة والتسويق المحلي بالشركة المبرم مع / شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية لمدة ستة 

اشهر اعتبارا من 2018/4/6حتى 2018/10/5 بمبلغ اجمالى قدره (-/190.000د.ك)  فقط مائة
وتسعون الف دينار  الغير نظرا للتأخر في طرح المناقصة الجديدة رقم HO/GS/0395 تاريخ 

االقفال 2018/5/15

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 1926/18 المؤرخ في 2018/3/28 المتضمن الطلب 
الخطأ.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ عذاري العتيبي     رئيس فريق إدارة العقود

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم HO/GS/0218 خدمات النظافة لمصافي الشركة و 
التسويق المحلي بالشركة المبرم مع / شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/7/6 حتى 2018/10/5 بمبلغ اجمالي قدره (-
/100,000 د.ك) فقط مائة الف دينار الغير نظرا للتأخر في طرح المناقصة الجديدة رقم 

HO/GS/0395 اقفالها في 2018/5/15

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم HO/GS/0218 خدمات النظافة لمصافي الشركة و 
التسويق المحلي بالشركة المبرم مع/ شركة الساري الوطنية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 

2018/7/6 حتى 2018/10/5 بمبلغ اجمالي قدره (-/50,000 د.ك) فقط خمسون الف دينار 
الغير نظرا لتأخر في طرح المناقصة الجديدة رقم HO/GS/0395 اقفالها في 2018/5/15

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :5553
 تاريخ الكتاب :2018/04/26

شركة جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية ذ م م
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات بشأن تظلم شركة جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية 
على المناقصة رقم HO/GS/0395 العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة 

ونادي بيت الوطنية

 

الموضوع
4
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/699$
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة  رقم RFP-2044657 تقديم خدمات تغذية واخرى متصلة بها 
 CATERING &OTHER RELATED في منطقة االحمدي وجنوب شرق الكويت

SERVICES AHMADI & SEK على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة 
لمدة ثالث سنوات 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

*شروط المناقصة :
- ان يتم الترسية على مناقص واحد فقط حتى لو كان هو صاحب اقل االسعار بالمناقصتين رقم 
2044662 و مناقصة رقم 2044657 بحيث يكون للشركة الحق بالتوصية لترسية ايهما عليه 

وان يكون مطابقا للشروط والمواصفات المطلوبة وال يحق له اختيار المناقصة التي سيتم 
ترسيتها عليه.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط ليصبح :( أن يكون إجمالي المناقصتين أرقام
RFP-2044657و RFP-2044662   أقل تكلفة أسعار للجهة )

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/698$
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2044662 تقديم خدمات تغذية واخرى متصلة بها في
 CATERING & OTHER RELATED SERVICES منطقة شمال وغرب الكويت

NL & WK على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة ولمدة ثالث سنوات 

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

* شروط المناقصة : 
- ان يتم الترسية على مناقص واحد حتى لو كان هو صاحب اقل االسعار بالمناقصتين رقم 

2044662 و مناقصة رقم 2044657 بحيث يكون للشركة الحق بالتوصية لترسية ايهما عليه و
ان يكون مطابقا للشروط و المواصفات المطلوبة و ال يحق لة اختيار المناقصة التي سيتم 

ترسيتها عليه

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط ليصبح :( أن يكون إجمالي المناقصتين أرقام
RFP-2044657و RFP-2044662   أقل تكلفة أسعار للجهة )

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2017/1864$
 تاريخ الكتاب :2017/12/18

 
 
 

 رقم الكتاب :5554
 تاريخ الكتاب :2018/04/26

شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا  ش م ك م
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم RFP-2034546 تقديم خدمات تخصصية في 
مجال خصائص التربة في الموقع في مناطق حقول شركة نفط الكويت على الشركات المذكورة 

بالكشف المرفق بكتاب الشركة

* اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/718 بتاريخ 2018/4/4 المتضمن االسس 
والمعايير

* اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت بتاريخ 2018/5/7 المتضمن تأجيل موعد مناقشة 
الممارسة

 *بيانات الممارسة:
- قابلة للتجزئة

- طلب الجهة بأن يكون طرح هذه الممارسة وإقفالها من خاللها واستالم العطاءات بمقر شركة 
نفط الكويت.

- سيتم تقديم العطاءات بظرفين مختومين يحتوي احداهما على العرض الفني واآلخر يحتوي على
العرض التجاري.

- باإلشارة الى قرار لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية 
الموافقة على طرح الممارسة "تحويل الخدمات المطلوبة من مناقصة إلى ممارسة".

 

طلب اإلحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات بشأن تظلم شركة عربي للطاقة والتكنلوجيا على 
 SAND 2029815 خدمة إزالة الرمال المتراكمة لمناطق شمال الكويت-RFP المناقصة رقم
 CONTROL AND ASSOCIATED SERVICES FOR NORTH KUWAIT

AREAS

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :18/32511
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :4496
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/11 تنفيذ مشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية 
بالشويخ التابعة للهيئة على/شركة المباني المتحدة (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره(12,204,909/018د.ك)  فقط اثنىعشر مليون  ومائتين واربعة الف  وتسعمائة وتسعة 
دينار  وثمانيةعشر فلس  الغير المطابق للشروط و المواصفات وذلك بعد احتساب خطأ حسابي 

بنسبة (%0.5)

* اطلع الجهاز على كتاب شكوى شركة تشييد الخليج رقم 2018/895 المؤرخ في 2018/4/24

* اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 32348 المؤرخ في 2018/4/2 المتضمن طلب ترسية 
المناقصة.

 

طلب إلغاء المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 2016/2015/46 ( ع ) توريد عمالة فنية لمطبعة 
الهيئة المرساة على / شركة زاتكو الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار)

-إطلع الجهاز على كتاب شركة زاتكو الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت رقم 2018/155 
المؤرخ في 2018/3/31

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وترسى على شركة تشييد الخليج (أقل االسعار) بالسعر 
المعلن بالعطاء

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال  كتاب شركة زاتكو الزعفران 
للتجارة العامة والمقاوالت  الرد خالل اسبوع من تاريخه

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3411
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع / ش أ م / 73 - 2018/2017 إستئجار باصات لنقل طلبة 
و طالبات الهيئة على الشركات المحلية المتخصصة لمدة ثالث سنوات 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية %20

* شروط المناقصة : 
- تقديم بيان تفصيلي لعقود التأجير التي تنفذها حاليا او نفذتها الخمس سنوات السابقة 

- صورة من العقود الحالية او التي نفذتها خالل الخمس سنوات السابقة 
- يجب ان يكون موديل الباصات سنة الصنع او سنة تنفيذ العقد جديدة غير مستعملة وال تقل سعة

المحرك عن 4000 سي سي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد جراغ     مساعد المدير العام لالستشارات

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين المناقصة رقم 
2017/2016/11 تنفيذ مشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بالشويخ التابعة للهيئة.

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على  تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2117
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 161-2018/2017 تشغيل و صيانه واصالح المصاعد الكهربائية 
التابعه للهيئة مع / شركة خالد وحازم مشاري الخالد وشركاه بمبلغ اجمالي قدره 

(125,303/334 د.ك) فقط مائة وخمسة وعشرون الف  وثالثمائة وثالثة دينار  وثالثمائة 
واربعة وثالثون فلس  الغير لمدة ستة اشهر ابتداء من 2018/6/1 على ان يخضع مبلغ التعاقد 

المباشر لنفس شروط العقد السابق رقم 2013/162-2014 مناقصة رقم هـ ع/ ش أ 
م/2012/24-2013 و نظرا إللغاء و اعاده طرح المناقصة الجديده رقم 2017-2016/65

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 4525 بتاريخ 2018/4/24 المتضمن اسباب التعاقد

 

الموضوع
5
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية ثلثي األعضاء الموافقة 
وعدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6208
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم هـ ز / م م / 2014/2013/39 دراسة وتطوير وتحديث انظمة وبرامج 
الهيئة.

- اطلع الجهاز على كتاب شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت رقم 2017/295 
بتاريخ 2017/2/8 المتضمن طلب الشركة االيعاز لمن يلزم الهيئة توقيع العقد 

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق باجتماع 2015/21 المنعقد بتاريخ 2015/3/11  المتضمن الموافقة

ثانيا : الموافقة على اإللغاء

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6589
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :7548
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م / 2018/2017/14 المشروع الوطني لمكافحة 
مرضى السل و االجهاض المعدي في الفصيلة البقرية على الشركات و المؤسسات المتخصصة 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %25

* شروط المناقصة :
- ان يكون المناقص من ذوي االختصاص في مجال تنفيذ اعمال مشابهة العمال موضوع هذه 

المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م / 2018/2017/22 تقديم خدمات و تنفيذ اعمال 
بواسطة عمالة متخصصة بمنطقة الوفرة الزراعية على الشركات و المؤسسات المتخصصة 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %25

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6234
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :5960
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م / 2018/2017/20 توفير عمالة متخصصة للعمل 
بإدارة اإلنتاج الحيواني على الشركات و المؤسسات المتخصصة

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

* شروط المناقصة :
- أن يرفق المناقص بعطائة شهادات تبين أدائه في الجهات الحكومية التي تعاقد معها سواء 

للعقود الحالية أو السابقة الصادرة من الجهة

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / م م / 2016/18-2017 صيانة و إصالح و تشغيل 
مولدات كهرباء بمرافق الهيئة المختلفة على الشركات و المؤسسات المصنفة بالفئتين الثانية و 

الثالثة لألعمال الكهربائية لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بدلية 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %25

* شروط المناقصة :
- أن يكون المناقص من ذوي االختصاص و الخبرة في مجال االعمال المطلوبة و علية ان يرفق 
بعطائة المستندات الدالة على السيرة الذاتية و سابقة اعمال ال تقل عن 10 سنوات داخل الكويت
في مجال اصالح و صيانة و تشغيل مولدات كهرباء تعمل بالديزل و ملحقاتها من ( ATS ) و 

خالفة

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع حذف الشرط : أن يرفق المناقص بعطائة شهادات تبين 
أدائه في الجهات الحكومية التي تعاقد معها سواء للعقود الحالية أو السابقة الصادرة من الجهة

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/36  عدد كويت اليوم 1393تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/05/20 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1660803
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1588865
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب الموافقة على تعديل القيمة اإلجمالية لتمديد عقد المناقصة رقم ص/ م خ ع / 
2016/2015/16 تقديم خدمات التامين الصحي للمواطنين المتقاعدين مع / مجموعة الخليج 

للتأمين  لمدة 3 أشهر ليصبح (20,317,368/493 د.ك) فقط عشرون مليون وثالثمائة وسبعة 
عشر ألف وثالثمائة وثمان وستون دينار وأربعمائة وثالثة وتسعون فلس ال غير 

(20,532,394/521 د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان المحاسبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية

(اعيد بحث) طلب التجديد الخامس لعقد التامين الصحي على الطلبة الدارسين بالمملكة المتحدة 
للعالج العام فقط المبرم مع / شركة AXAPPP لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/5 بمبلغ إجمالي 
يعادل (-/807,500 د.ك) فقط ثمانمائة وسبعة الف وخمسمائة دينار الغير وذلك لعدم القدره على 

إستدراج عروض أسعار بوقت مبكر لعدم معرفة األعداد المطلوبة للطلبة.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

و عدم موافقة:
ممثل ادارة الفتوى والتشريع د. مرسال الماجدي 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :3
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :661
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :156
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

طلب اإلذن لشراء COSENTYX SECUKINUMAB 150MG تستخدم لعالج مرضى 
الصدفية والروماتيزم من / شركة المعجل لألدوية (الوكيل الحصري والمحلي) بمبلغ تقديري (-
/6.746.080 $) ما يعادل (-/2,032,930د.ك) فقط مليونين واثنى وثالثون الف وتسعمائة 
وثالثون دينار الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 
والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث ان 

الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن 
إجراءات الشراء المباشر.

** اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (347) بتاريخ 2018/4/16 المتضمن التعديل بأن 
الشركة هي الوكيل المحلي

 

طلب اإلذن لشراء ادوية (حقن) ESCITALOPRAM (CIPRALEX) 10MG لعالج 
األمراض النفسية لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات باالمر المباشر من / شركة 
ياكو الطبية (الموزع المحلي) بمبلغ  تقديري (-/3.066.675 $) ما يعادل (-/923,085 د.ك) 

فقط تسعمائة وثالثة وعشرون الف وخمسة وثمانون دينار الغير وفقا للمادة رقم (18) من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية.

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (352) بتاريخ 2018/4/16 المتضمن أن الشركة الموزع
المحلي

 

طلب شراء البند رقم (129) مواد مخبرية لجهاز 123B COBAS لكافة مختبرات / وحدات 
البيوكمستري من / شركة ياكو الطبية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/860,833د.ك)  فقط 

ثمانمائة وستون الف  وثمانمائة وثالثة وثالثون دينار  الغير بعد زيادة الكميات.

 

الموضوع
3

4

5

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :650
 تاريخ الكتاب :2017/12/17

 
 
 

 رقم الكتاب :193
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 (CEFTOLOZANE 1GM+TAZOBAC 0.5GM (ZERBAXA طلب اإلذن لشراء
UNIT : VIL حقن تستخدم مضاد حيوي باالمر المباشر من / شركة المعجل لألدوية (الموزع 
المحلي) بمبلغ تقديري (-/840,000 د.ك) فقط ثمانمائة واربعون الف دينار الغير وفقا لنص 
المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات 
الطبية.

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن الموافقة
على طلب الوزارة اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم الطبية لحين

اعداد التعديل والرد على الشروط المطلوبة

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (351) بتاريخ 2018/4/16 المتضمن بأن الشركة موزع 
محلي.

 

طلب شراء البند رقم (182) محاليل ومستهلكات الجهزة 3000P  GEM لتحليل غازات الدم 
لكافة المختبرات من/  شركة تكترون لألجهزة االلكترونية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,601,427$) مايعادل (485,232 د.ك) فقط اربعمائة وخمسة وثمانون الف ومائتين واثنى 

وثالثون دينار الغير بعد زيادة الكميات.

 

الموضوع
6

7

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :665
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :192
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :219
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 TIOTR OPIUM BROMIDE 18 MCG طلب اإلذن لشراء المادة
INHALATION , UNIT: PKT لعالج الربو لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات باألمر المباشر من / شركة ياكو الطبية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري(-

/1,590,000 $) ما يعادل (-/480,180.ك) فقط اربعمائة وثمانون الف ومائة وثمانون دينار 
الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 للمناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك النها الشركة الوحيدة المسجلة للمادة في سجل الموردين 
لدى ادارة المستودعات الطبية.

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (350) بتاريخ 2018/4/16 المتضمن أن الشركة الموزع
المحلي

 

طلب شراء البند رقم (181) محاليل معايير ألجهزة الهيماتولوجي لكافة المختبرات من / شركة 
تكترون لألجهزة اإللكترونية (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/459,456د.ك)  فقط اربعمائة 

وتسعة وخمسون الف  واربعمائة وستة وخمسون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات.

 

طلب االذن لشراء اللوازم والمواد الطبية المذكورة بكتاب الوزارة لعالج االمراض النفسية 
لمستشفى الطب النفسي باالمر المباشر من / شركة المعجل لالدوية (الموزع المحلي) بمبلغ قدره 

(-/328.402 د.ك) فقط ثالثمائة وثمانية وعشرون الف واربعمائة واثنين دينار  الغير وفقا 
للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية  الصادرة 
بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات 

الطبية على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات الشراء المباشر

 

الموضوع
8

9

10

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :191
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :011/3/18
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/339
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب شراء البند رقم (180) مواد لفحوصات الفيروسات SIMPLEXA لمختبر مبارك الكبير 
وحدة الفيروسات من / شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/322,590 د.ك) فقط ثالثمائة واثنى وعشرون الف وخمسمائة وتسعون دينار الغير بعد زيادة 
الكميات.

 

طلب االذن لشراء مادة CARFILZOMIB, UNIT:VIL لعالج مرضى السرطان لمركز 
حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية باالمر المباشر من/ شركة علي عبدالوهاب المطوع 

التجارية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (804.597/50 $) ما يعادل (-/245.402 د.ك) فقط 
مائتين وخمسة واربعون الف  واربعمائة واثنين دينار الغير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب مرسوم رقم 

2017/30 وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية على ان تتولى 
الجهة صاحبة الشأن اجراءات الشراء المباشر.

 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم (248LB7) توريد لوازم مخبرية - إدارة 
الهندسة الطبية بين الشركات المتخصصة والمسجلة بإدارة الهندسة الطبية عن طريق اإلعالن 

عنها بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني للوزارة وذلك وفقا للمادة (18) من قانون 
المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
11

12

13

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم اخذ موافقة ادارة الفتوى و التشريع

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :133
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :127
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

 رقم الكتاب :37
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

طلب شراء البند رقم (164) مواد لكشف عن بقايا الخنزير لمختبرات الصحة العامة - وحدة 
كيمياء االغذية من / شركة الدائرة المركزية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/217.730 

د.ك)فقط مائتين وسبعة عشر الف وسبعمائة وثالثون دينار الغير بعد زيادة الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (137) محاليل و مستهلكات الجهزة TEMPO لحاجة كافة المختبرات 
لوحدات الميكروبيولوجي من/ شركة الخليج المتكاملة لالنظمة االمنية (وكيل محلي) (الوحيدة 

المصنعة للمواد والوحيدة التي تقدمت بعرض) بمبلغ اجمالي قدره (-/216,746د.ك) فقط مائتان
وستة عشر ألف وسبعمائة وستة وأربعون دينار الغير بعد الخصم

 

طلب اإلذن لشراء المادة PRALUENT (ALIROCUMAB) 75 MG/ML تستخدم 
كأدوية حقن لعالج ارتفاع الكوليسترول بالدم من / شركة الدائرة المركزية (الموزع المحلي 

للمادة) بمبلغ تقديري (-/675.000 د.ك) ما يعادل (-/205,200 د.ك) فقط مائتان وخمسة آالف 
ومائتان دينار ال غير وفقا لنص المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة
والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة 

للمواد بادارة المستودعات الطبية على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات الشراء 
المباشر.

 

الموضوع
14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهه يتضمن اسباب 
الشراء من الشركة

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/505
 تاريخ الكتاب :2017/11/21

 
 
 

 رقم الكتاب :318
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :189
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

  C-Arm Mobile (اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/896 توريد اجهزة
وملحقاتها Qty (2) لحاجة مجلس اقسام االشعة و العالج االشعاعي - مستشفى االمراض 

الصدرية بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية وفقا لما تضمنه 
القانون رقم 49 لسنة 2016 والئحته التنفيذية

*بيانات الممارسة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل العروض البديلة

* شروط الممارسة:
-تقديم عينات

 

طلب االذن لشراء أدوية NAB PACLITAXEL - ABRAXANE تستخدم لعالج مرضى 
السرطان من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع المحلي للمادة) بمبلغ تقديري
(-/ 186,025 د.ك) فقط مائة وستة وثمانون ألف وخمسة وعشرون دينار كويتي ال غير وذلك 
وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة 
بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث أن الشركة الوحيدة المسجلة للمادة المذكورة في سجل 
الموردين بإدارة المستودعات الطبية على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات الشراء 

المباشر.

 

طلب شراء البند رقم (178) مستهلكات ومحاليل ألجهزة AMINO ACID لكافة مختبرات-
وحدة الكيمياء الحيوية من/  شركة التقدم التكنولوجي (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/505,626 يورو) مايعادل (-/181,014 د.ك) فقط مائة واحدى وثمانون الف واربعة عشر دينار
الغير بعد زيادة الكميات وتقليل عدد المواد.

 

الموضوع
17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم اخذ موافقة ادارة الفتوى و التشريع

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :119
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :022
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1730
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

طلب اإلذن لشراء  مادة TAXOTERE 80 MG تستخدم  لعالج مرضى السرطان من / شركة 
بدر سلطان واخوانة  (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/618.000 $) ما يعادل (-/176,130 
د.ك) فقط مائة وستة وسبعون الف ومائة وثالثون دينار الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون 
رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 

حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية على أن تتولى الجهة 
صاحبة الشأن إجراءات الشراء المباشر.

 

طلب اإلذن لشراء ARIPIPRAZOLE 400MG تستخدم لعالج االمراض النفسية  من / 
شركة الغانم هلثكير (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/580.170 $) ما يعادل (-/169,717 

د.ك)  فقط مائة وتسعة وستون الف وسبعمائة وسبعة عشر دينار الغير وفقا للمادة رقم (18) من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية على أن تتولى 
الجهة صاحبة الشأن إجراءات الشراء المباشر.

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز واإلذن بالموافقة على شراء البند رقم (143) فحص 
PROCALCTONIN لجهاز 411E-COBAS لكافة المختبرات من / شركة ياكو الطبية 
(مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/167.400د.ك) فقط مائة وسبعة وستون الف واربعمائة 

دينار الغير وذلك لتقديم الشركة خصم مساوي لسعر مناقصة الخليج.

 

الموضوع
20

21

22

م

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

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

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/43) المنعقد بتاريخ 
2017/6/5 على شراء البند رقم (143) :المتضمن : عدم الموافقة ويتم الشراء من مناقصة 

الخليج

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :152
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :269
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :019
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

طلب شراء البند رقم (125) فحوصات تأكيدية لاليدز والتهاب الكبد الوبائي C لمختبرات الصحة
العامة - وحدة الفيرولوجي من / شركة تكترون لالجهزة االلكترونية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/153.900 د.ك) فقط مائة وثالثة وخمسون الف  وتسعمائة دينار  الغير بعد تقليل عدد 

المواد.

 

 SAFETY (اعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/2017/463 لتوريد أجهزة
CABINET CLASSII وملحقاتها لحاجة مجلس أقسام خدمات المختبرات الطبية - مخزن 
19 بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية بين الشركات المتخصصة 

* بيانات الممارسة 
 غير قابلة للتجزئة

 التقبل عروض بديلة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018/109 بتاريخ 2018/2/22 المتضمن افادة الوزارة 
بمخاطبة الفتوى والتشريع

 

طلب االذن لشراء أدوية ANTI-RABLES SERUM HUMAN 300IU/2ML تستخدم
أمصال لعالج داء سعار الكلب من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (الوكيل المحلي للمادة) بمبلغ 
تقديري (-/138,950د.ك) فقط مائة وثمانية وثالثون الف وتسعمائة وخمسون دينار الغير وذلك 
وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة 
بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث أن الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات 

الطبية على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات الشراء المباشر.

 

الموضوع
23

24

25

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة و يتم الشراء من مناقصة الخليج

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم اخذ موافقة ادارة الفتوى و التشريع

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/337
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :151
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :188
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم (284LB7) توريد لوازم مخبرية - إدارة 
الهندسة الطبية بين الشركات المتخصصة والمسجلة بإدارة الهندسة والطبية عن طريق االعالن 

عنها بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني للوزارة وذلك وفقا للمادة (18) من قانون 
المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب شراء البند رقم (123) مواد مخبرية لفحوصات الفلوسيتميتري لمختبرات مستشفى 
الجهراء - وحدة الهيماتولوجي من / شركة اسحاق للخدمات الطبية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي

قدره 
(-/113.687د.ك) فقط مائة وثالثةعشر الف وستمائة وسبعة وثمانون دينار الغير.

 

طلب شراء البند رقم (177) محاليل معايرة ألجهزة الهيماتولوجي لكافة المختبرات / وحدات 
الهيماتولوجي من / شركة تكترون لألجهزة االلكترونية (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/365,567$) مايعادل (-/110,401 د.ك) فقط مائة وعشر الف واربعمائة وواحد دينار الغير بعد
تقليل عدد المواد .

 

الموضوع
26

27

28

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم اخذ موافقة ادارة الفتوى و التشريع

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/355
 تاريخ الكتاب :2017/08/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/54
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 301LB7 توريد عدد (112) مادة ولوازم 
مخبرية الدارة خدمات المختبرات الطبية اقسام مختبرات مستشفيات الوزارة ووحدات 

الميكروبيولوجي للمواد المخبرية بين الشركات المتخصصة والمسجلة بإدارة الهندسة الطبية 
عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية والموقع االلكتروني للوزارة وذلك وفقا للمادة (18) من 

قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (552) بتاريخ 2017/12/21 المتضمن كشف بأسماء 
الشركات المشاركة بالممارسة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 88 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن مخاطبة المالية

*بيانات الممارسة:
-قابلة للتجزئة

-تقبل العروض البديلة

 

طلب االذن لشراء VIDAS SALMONELLA ICS SRIP 30707 الختبار حساسية 
مقاومة الميكروبات الدارة خدمات المختبرات الطبية ولكافة المختبرات باالمر المباشر من / شركة
الخليج المتكاملة لالنظمة االمنية (الوكيل الحصري) بمبلغ تقديري (-/94,140 د.ك) فقط اربعة 

وتسعون الف ومائة واربعون دينار الغير وفقا للمادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن 
المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة 

الوحيدة المسجلة للمادة المذكورة في سجل الموردين في ادارة الهندسة الطبية

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 87 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن المقياسات 
السنوية لبند (االدوية - المستلزمات الطبية - المواد المخبرية) واالفادة بعدم استالم موافقة 

وزارة المالية على المعتمد المالي على طرح الممارسة حتى تاريخه

 

الموضوع
29

30

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم اخذ موافقة ادارة الفتوى و التشريع و وزارة المالية

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :187
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/998$
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

شركة وربة للتجهيزات الطبية  ذ م م
 
 

طلب شراء البند رقم (176) مواد مخبرية 513C COBAS لكافة مختبرات / وحدات 
البيوكمستري من / شركة ياكو الطبية (الوحيدة المصنعة) بمبلغ اجمالي قدره (-/76,288 د.ك)  

فقط ستة وسبعون الف ومائتين وثمانية وثمانون دينار الغير بعد زيادة الكميات.

 

طلب الشركة إعادة النظر بقرار الجهاز السابق بالموافقة على شراء مواد خاصة لعالج مرضى 
السرطان كونها مصدر وحيد لنفس المادة المسجلة لدى مراقبة األدوية المعتمدة من وزارة 

الصحة.

 

الموضوع

الموضوع

31

32

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/36  عدد كويت اليوم 1393تاريخ النشر بموقع الجهاز Page462018/05/20 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1013$
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1015$
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016
1- شركة هاي الين ديفيجن للمقاوالت

2- شركة فيو كويت اإلعالمية
3- شركة ليدرز كود للتجارة العامة 

4- شركة جيك فينت للدعاية واإلعالن
5- شركة المجموعة المحلية الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت

6- شركة المقياس الذهبي للتجارة العامة والمقاوالت
7- شركة عيون الديرة لنقل البضائع

8- مركز الطاقة الشمسية ألجهزة توليد الطاقة البديلة
9- شركة سمارت فانكشن للتجارة العامة والمقاوالت

 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016
1- شركة ميللينيوم جروب العالمية للتجارة العامة

2- شركة سنسوري بلي للتجارة العامة
3- مصنع هاي تكنولوجي لقص وتشكيل وحفر المعادن وتشكيل الحديد المجدول 

4- مطبعة األحمدي
5- شركة سيتي هومز للمقاوالت العامة للمباني
6- شركة المستشار الدولي لحراسة المنشآت

7- شركة زالمسي الدولية للتجارة العامة
8- شركة أنطاليا الدولية للمقاوالت العامة للمباني

9- شركة فكرة ميديا لإلنتاج الفني
10- شركة األقصى الطبية الستيراد األدوية والمستلزمات الطبية

11-شركة دي ام سي لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات واألدوات الطبية
12-شركة المشوار الذهبي لتأجير واستئجار السيارات

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1014$
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

طلب اعتماد أسم الشركة االجنبية ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة 
العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل 

طبقا للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016
Profinet GMBH-1

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد اسم الشركة عاله

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

 رقم الكتاب :1603879
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :32303
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على إصدار األمر التغييري الثالث لعقد 
اإلتفاقية رقم 2012/1-2013 تقديم خدمات استشارية هندسية لمراجعة تصميم مستندات مشروع 

إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى إدارة الصحة العامة واإلشراف على تنفيذه المبرم مع/ دار معمار 
لإلستشارات الهندسية بمبلغ إجمالي وقدره (-/67.500 د.ك) وذلك لتمديد العقد لمدة (15) شهر 

إعتبارا من 2016/2/5

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محيي الدين البورصلي     مهندس

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة اتفاقية إدارة تنفيذ عدد (5) مشاريع للهيئة بنظام 
العرض الفني والمالي على قائمة المكاتب االستشارية المحلية المذكورة بكتاب الهيئة

**نسبة التقييم الفني 70 % والمالي %30.
**علما بأن سيتم دعوة المكاتب المحلية على أن تقوم بعمل شراكة تضامنية مع المكتب العالمية 

وبنسبة 70% المحلي و30% العالمي

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :4187
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :3/18
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

(إعادة النظر) طلب تمديد عقد اإلتفاقية رقم ج ك / 05/3-04 دراسة وتصميم واإلشراف على 
مشاريع البنية التحتية المبرم مع السادة / المجموعة المعمارية الكندية بالتعاون مع دار إس إس 

إتش إنترناشيونال لإلستشارات الهندسية لمدة (42) شهرا إعتبارا من 2018/3/28 حتى 
2021/9/27 بمبلغ إجمالي وقدره (-/7.811.962 د.ك)

 

 KU/17/15-16 طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على تمديد عقد اإلتفاقية رقم
دراسة وتصميم وإشراف على تنفيذ مشروع كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب بمدينة 

صباح السالم الجامعية المبرم مع HOK INTERNATIONAL LTD بالتضامن مع 
المكتب االستشاري المحلي شركة كيو انترناشيونال كونسلتنتس على النحو التالي:

- التمديدة األول لمدة (125) يوم اعتبارا من 2017/3/4 لغاية 2017/7/7 دون أي تكلفة مالية 
لألسباب المحددة بكتاب الجامعة

- التمديدة الثاني لمدة (21) يوم اعتبارا من 2018/5/31 لغاية 2018/6/21 دون أي تكلفة 
مالية لألسباب المحددة بكتاب الجامعة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/24) 
المنعقد بتاريخ 2018/3/26 المتضمن: عدم الموافقة

ثانيا: الموافقة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/28) المنعقد بتاريخ 2018/4/9 

المتضمن: عدم الموافقة
ثانيا: الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 09-05-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


