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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/35
17-شعبان-1439 هـ 

   االربعاء
2018-05-02 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-05-02

)(   االربعاء2018/35 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

محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

عادل إبراهيم خريبط
د.مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي

عبدالله سعود العبدالرزاق
هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي
د. رنا عبدالله الفارس

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

العامة

1
2
3
4
5
6
7

1
2

1

1
2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  07-05-2018 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 اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس 
الوطنى

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية
 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل بيت الزكاة
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

السيد/ راشد العنزي     مدير ادارة المشاريع

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين 
مناقصات وممارسات

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ د.صالح خلف     مدير ادارةالخدمات 
العامة

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم 
الدراسات والمواصفات

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

السيد/ حسين خالد بوحمد     فني

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيد/ خالد الكندري     مدير االدارة المالية

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

بيت الزكاة

الرقم :- و ك م 2017/2016/77

الرقم :- و ك م / 2016/7262

الرقم :- و ك م/2018/2017-12

الرقم :- ب ز/5-2016(ع)

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال التحديث و التشغيل و الصيانة الشاملة لوحدات تكييف 
الهواء في محطات التحويل الكهربائية الرئيسية بمحافظات (الجهراء - العاصمة - الفروانية)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد قطع الغيار المطلوبة لصمامات االمان الرئيسية للغاليات في 
محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة عدد 83 آلة تصوير مستندات ماركه (ميتاكيوسيرا) 
باإلدارات المختلفة لوزارة الكهرباء والماء

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  مشروع انشاء وانجاز وصيانة مقر اداري لبيت الزكاة ( منطقة 
مبارك العبدالله )

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المالية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5769
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

 GFMIS طلب طرح المناقصة العامة رقم 2017/5-2018 شراء خادمات لبيئة اإلنتاج لنظم
بين الشركات المتخصصة لمدة ثالث سنوات 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية %15

*شروط المناقصة
( Servies environment hardware ) ألجهزة الخوادم ( HP ) تم تحديد ماركة -

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن يتوافق مع االنظمة المتطابقة لدى وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5066
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

طلب الغاء الممارسة رقم (136-2015/2014) توريد عدد (6) كبائن حراسة ذات مواصفات 
خاصه الدارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية باالدارة العامة ألمن المنشآت بالوزارة وذلك 

لرغبة /شركة البشر المتحده للتجارة العامة والمقاوالت بزياده االسعار المقدمة بنسبة (%40 )

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

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال : إلغاء القرار السابق باجتماع رقم (2016/61) المنعقد في
2016/8/31 المتضمن: الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي

ثانيا : الموافقة على اإللغاء

البيـــــــــــــــــــان
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بيت الزكاة

االستدعاءات

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

 
 
 

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

توريد عمالة لتنظيف وتقديم خدمات للمقر الرئيسي بجنوب السرة

-اطلع الجهاز على كتاب بيت الزكاة رقم (1783) المؤرخ في 2018/4/24 والمتضمن اخالالت 
الشركة وتسييل الكفالة

**بعد االستماع الى ممثلي بيت الزكاة:
- السيد / وليد حمد الوشمي  مدير إدارة الخدمات

-السيد / مشعل مطلق المسبحي  رئيس قسم الخدمات
- السيد عبدالله شدهان العنزي  باحث أول قانوني

- السيد / أيمن عثمان جزولي  من إدار الخدمات العامة

وتغيبت شركة زعفرانة حال عن حضور اجتماع مجلس االدارة

 

الموضوع
1
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز حذف شركة زعفرانة حال للتجارة العامة والمقاوالت من سجل الجهاز 
المركزي للمناقصات لمدة سنتين إستنادا لحكم المادة رقم 85 (بند ج) من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م م ك 
/2017/2016/13 توفير عمالة لتقديم خدمات االمن والسالمة لميناء الشعبية التابع للمؤسسة 

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1021
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :289
 تاريخ الكتاب :2018/01/17

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب تمديد الكفالة البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ط/258 انشاء وصيانة طرق 
وجسور وصرف امطار وصحية وخدمات اخرى لقطاعات من الطريق الدائري الخامس وطريق 

الملك فهد بي عبدالعزيز في محيط منطقة جنوب السرة التالية أسمائهم:
- الشركة الكويتية األولى للتجارة العامة والمقاوالت

- شركة افكونز انفراستركتشرز كويت لمقاوالت المباني والطرق البحرية
- شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت
وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات التعاقد

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص/ ص / 212 تشغيل وصيانة المضخات الرئيسية 
(DMC- كبد- الوفرة) والخطوط الرئيسية وشبكات الري للمياه المعالجة بين الشركات المذكورة

بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

* بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد جميع الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6527
 تاريخ الكتاب :2018/04/16

 
 
 

 رقم الكتاب :6326
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

طلب تمديد الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم أ.ف 19 / 2017 / 2018 
اعمال و بناء وانشاء وانجاز وصيانة مسجد / عبدالعزيز الفليج بمنطقة جليب الشيوخ - قطعة ( 
13 ) لمدة ثالثة اشهر وذلك لحين اخذ موافقة وزارة المالية بناء على توصيات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

طلب طرح المناقصة العامة رقم أ.ف 6-2019/2018 اعمال حراسة وامن وسالمة المباني 
والمنشآت التابعة لقطاع المساجد وأي مباني اخرى بالوزارة بين الشركات والمؤسسات 

المتخصصة

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة على 3 بنود
- االوامر التغييرية %25

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :26532
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

 رقم الكتاب :1249
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم ب ب هـ 2014/2013/2 تنظيف وخدمة مرافق ومكاتب 
الوزارة  المبرم مع/شركة الكوت لمقاوالت المباني والطرق فرع من شركة آبار المتحدة للتجارة 
العامة والمقاوالت  لمدة ستة أشهر (مشهره) إعتبارا من 2018/7/14 حتى2019/1/13 بمبلغ 

إجمالي قدره (549,472/662 د.ك)  فقط خمسمائة وتسعة واربعون الف  واربعمائة واثنان 
وسبعون دينار  وستمائة واثنان وستون فلس ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية 

المناقصة الجديدة رقم 2016/2015/7

إطلع الجهاز على كتاب رقم 26718 المؤرخ في 2018/4/24 المتضمن أسباب التمديد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ د.صالح خلف     مدير ادارةالخدمات العامة

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ب ب هـ / 2014/2013/13 اعمال التشغيل والصيانة  
الكاملة واالصالح مع كافة قطع الغيار لخدمات اجهزة التكييف وملحقاتها في جميع مواقع 

الوزارة المبرم مع/ شركة مجموعة انصار الخليج الدولية للتجارة العامة لمدة ستة اشهر اعتبارا 
من 2018/5/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/87,000 د.ك) فقط سبعة وثمانون الف  دينار  الغير 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2017/2016/4

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10951
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :9624
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/2 نظام الخدمة االدارية 
وتوفير المراسلين للوزارة ومراكزها الخارجية المبرم مع /شركة دلما العالمية التجارية لمدة ستة

أشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/111,438د.ك)  فقط 
مائة واحدىعشر الف  واربعمائة وثمانية وثالثون دينار  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح 

المناقصة الجديدة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8147) المؤرخ في 2018/3/25 و المتضمن طلب 
التجديد

 

جهاز حماية المنافسة
(اعيد بحث) طلب التمديد األول للعقد رقم 2015/35-2016 من الممارسة رقم 2016-2015/9 
إستئجار سيارات لجهاز حماية المنافسة المبرم مع/ شركة اوتو ماك لمدة ستة أشهر إعتبارا من 
2018/3/31 حتى 2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (15,112/750 د.ك) فقط خمسةعشر الف  

ومائة واثنىعشر دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح 
الممارسة رقم 2018/2017-4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حسين خالد بوحمد     فني

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة إعتبارا من تاريخ الكتاب في 2018/4/8

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للصناعة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :612
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :578
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب إلغاء المناقصة رقم هـ ع ص /2013/12-2016 توريد وتركيب وتشغيل 
وتدريب وصيانة وضمان االجهزة الخاصة بمختبر القياس والمعايرة المرساة على / شركة 

العيسى لألجهزة الطبية والعلمية لتجاوز قيمة العطاءات المقدمة بالمناقصة لقيمة البند المالي 
المدرج بميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/2014 وطلب االفراج عن الكفاالت االولية

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

- اطلع الجهاز على الكتاب  رقم 311المؤرخ في 2018/2/28 المتضمن افادة الهيئة بإلغاء 
المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الكندري     مدير االدارة المالية

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/39,600د.ك) ما يعادل نسبة 
(7.498%) على عقد المناقصة رقم هـ ع ص / 7 / 2016  - 2019 صيانة وتطوير النظام 
المالي واالداري بالهيئة المبرم مع/ شركة تكنولوجيا المعلومات الوطنية لخدمات الكمبيوتر 

واالستشارات اعتبارا من 2018/4/1 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الهيئة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع 2014/50 المنعقد 
في 2014/7/14 المتضمن: الموافقة شريطة توافر االعتماد المالي

ثانيا: الموافقة على اإللغاء

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/35  عدد كويت اليوم 1392تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/05/13 اجتماع رقم :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2506
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 1-2018/2017 توفير اختصاصيين في مجال نظم وتقنية المعلومات 
على / شركة أتش ثري ألنظمة الكمبيوتر (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/198,000د.ك)  
فقط مائة وثمانية وتسعون الف  دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات شريطة إستيفاء 

المالحظات الفنية المشار إليها بالجداول قبل توقيع العقد.

* اطلع الجهاز على كتاب الحرس رقم (3119) المؤرخ في 2018/4/17 المتضمن ذكر جملة 
(المطابق للشروط والمواصفات).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالمحسن االبراهيم     ركن اثنين مناقصات وممارسات

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين  بالمناقصة رقم 1-
2018/2017 توفير اختصاصيين في مجال نظم وتقنية المعلومات 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لمخالفة الشروط والمواصفات وتخطر الرئاسة بدراسة 
العطاءات التي تلية وموافاة الجهاز بالتوصية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2684
 تاريخ الكتاب :2018/03/04

 
 
 

 رقم الكتاب :5837
 تاريخ الكتاب :2018/04/17

 
 
 

طلب االطالع على قرار مجلس الوزارء رقم (1/337) الصادر بإجتماع (2018/8) المنعقد في 
2018/2/19 بشأن الخالف ما بين اإلدارة وديوان المحاسبة حول األمر التغييري لعقد المناقصة 

رقم 2016/2015/6 مشروع تصميم وانشاء وتجهيز وانجاز وتاثيث والصيانة التشغيلية 
وصيانة مبنى الركاب المساند والمواقف والطرق الملحقة به والبنية التحتية بمطار الكويت 

الدولي (تصميم وبناء) المتضمن:

 " الموافقة على قيام االدارة العامة للطيران المدني بأستكمال اإلجراءات الالزمة لالمر التغييري 
على مشروع العقد رقم (25-2017/2016) الخاص بمشروع  تصميم وانشاء وتجهيز وانجاز 

وتاثيث والصيانة التشغيلية وصيانة مبنى الركاب المساند والمواقف والطرق الملحقة به والبنية 
التحتية بمطار الكويت الدولي ( تصميم وبناء ) بقيمه ال تتجاوز (4.841.988/263د.ك)  فقط 

اربعة ماليين  وثمانمائة واحدى واربعون الف  وتسعمائة وثمانية وثمانون دينار  ومائتين وثالثة 
وستون فلس  الغير"

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ راشد العنزي     مدير ادارة المشاريع

طلب اصدار األمر التغييري الرابع بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (284,811/908د.ك) مايعادل 
نسبة (3.8027% ) من قيمة العقد رقم 19- م م ج ك 2011/2010 تصميم وتوريد وتركيب 

وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني والضمان ألنظمة ادارة الحركة الجوية 
ATM مطار الكويت الدولي المبرم مع / مؤسسة التكنولوجيا المتكامله للتجارة العامة 

والمقاوالت وكالء / INDRA AUSTRALIA PTY LTD وذلك إللغاء بعض األعمال 
المذكورة بكتاب االدارة

 

الموضوع
1

2

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما بقرار المجلس الوزارء رقم (1/337) وتخطر االدارة مع تعديل 
مبلغ االمر التغييري بأن ال تتجاوز القيمة (4.841.988/263د.ك)

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5608
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/2017/10 صيانة عدد (19) مصعد وعدد (10) سلم 
كهربائي في مبنى مطار الكويت الدولي لمدة ثالث سنوات بين الشركات المتخصصة عن طريق 

االعالن بالجريدة الرسمية

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/981$
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/966$
 تاريخ الكتاب :2018/04/25

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم REP-2013026 خدمات االمن لمرافق شركة نفط 
الكويت SECURITY ANS SUPPORT SERVICE المبرم مع/ شركة الرائد للحراسة 

لمدة عشر أشهر اعتبارا من 2018/5/1 حتى 2019/2/28 بمبلغ إجمالي قدره 
-RFP) (4,001,243/071 د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة البديلة رقم

. (2030387

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

2030387-RFP طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واالذن طرح المناقصة  المحدودة رقم
 SECURITY AND SUPPORT  تقديم خدمات امن ودعم لشركة نفط الكويت

SERVICES على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى شركة نفط الكويت وفقا لالسس 
ومعايير االختيار والتأهيل المبينة والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة

بيانات المناقصة
*ال تقبل عروض بديلة

*ال تقبل التجزئة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبد اللطيف الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز/ بدر عبد اللطيف الدويسان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :38
 تاريخ الكتاب :2018/04/25
شركة الخصوصية للطاقة  ذ م م

 
 

طلب الشركة اضافة اسم المصنع هانج يانج من ضمن المصنعين المعتمدين في المناقصة رقم 
RFQ-2032276 تزويد أنابيب نبطين ووصالت قياس 13-8/3 و 18-8/5 إلصالح اآلبار 
-18 & 8/3-13 SUPPLY OF CASING & COUPLING SIZES الطباشيرية
FOR WORKOVER & CRETACEOUS WELLS8/5 حيث انها تقوم بتنفيذ 

العقدين  16051391 و 1705158 التابع لنفس األعمال 

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7256
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :5435
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/22(ع) تشغيل و صيانة و إصالح الخدمات
الفنية في األسواق و الساحات و الشواطئ في دولة الكويت المبرم مع / شركة المتحده للخدمات
الهندسية لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/5/11 بمبلغ اجمالي قدره (304,032/720د.ك) 
فقط ثالثمائة واربعة الف  واثنى وثالثون دينار  وسبعمائة وعشرون فلس  الغير وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2017/2016/20 اقفالها في 2018/5/28

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم ب ك / أ أ / 2018/2017/15 أعمال ترميم وصيانة وأعمال 
إنشائية صغيرة في المنشات والمرافق العائدة للبلدية بمحافظة العاصمة لمدة سنتان بين 

الشركات والمؤسسات المصنفة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئة الثالثة لألعمال 
االنشائية 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تطرح على الفئتين الثالثة والرابعة  لألعمال االنشائية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :23218
 تاريخ الكتاب :2017/09/10

 
 
 

 رقم الكتاب :5720
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم ب ك / أ أ / 2017/2016/20 انشاء و انجاز و صيانة 
المبنى االداري رقم (2) بالشهداء بين الشركات التي تأهلت للمناقصة رقم ب 

ك/أأ/2012/2011/18

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب طرح الممارسة عامة 12 /2017/2016 استئجار آليات ومعدات ومركبات وسائقين 
وعمالة للقيام بأعمال إزالة المخالفات المتعلقة بأنظمة قوانين ولوائح البلدية والتعديات على 
أمالك الدولة واإلعالنات المخالفة ونقل مخلفاتها بكافة مناطق الكويت لمدة ثالث سنوات وذلك 

وفقا للمادة (17) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2785
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدوده رقم و ك م /2018/2017/7 تزويد وتركيب معدات المراقبة 
والتحكم لمحطات تحويل جابر األحمد (x,6x,2y,12y,9y6) بين الشركات المذكوره بالكشف 

المرفق بكتاب الوزارة

* بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة على (5) بنود
-االوامر التغييرية (%10)

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
ومع تعديل التالي من المستندات المالية والقانونية من اسس ومعايير التأهيل: 

البند رقم (7) حذف فقرة "وال ينظر في تأهيل اي شركة أجنبية بدون وجود شريك او وكيل 
كويتي"

وعدم موافقة 
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد أحمد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10411
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :6533
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م / 8-2018/2017 صيانة معدات إنارة الشوارع في 
محافظة العاصمة لمدة ستة وثالثون شهر بين الشركات والمؤسسات المصنفة لدى الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة بالفئة الثانية لألعمال الكهربائية

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %25

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م / 63-2018/2017 رفع و إنزال مضخات غاطسة 
وتنظيف آبار حقول انتاج المياة الجوفية وآبار خفض المناسيب في مناطق متفرقة بدولة الكويت 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %25

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتطرح على الفئتين الثالثة والرابعة لألعمال الكهربائية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2694
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :11469
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة  رقم و ك م /2017/36-2018 إستبدال صمامات الضغط 
الرئيسية (HP-By Pass) للغاليات(ZIKESCH) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة 

*بيانات المناقصة:
-مرفق تقرير قسم التأهيل

-غير قابلة للتجزئة

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

طلب طرح تأهيل شركات العالمية للمشاركة في مناقصات تصميم وتزويد وتركيب وتشغيل 
وصيانة وحدات لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع ملحقاتها باإلضافة إلى معدات زيادة 

قلوية المياه المنتجة بمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
4

5

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/666$
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

شركة الرتقة للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م م
 
 

طلب الشركة تسليمها المستندات المذكورة بالكتاب والمقدمة لتاهيل شركات متخصصة لالشتراك 
في اعمال توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد القوى الكهربائة 

وتقطير المياه وذلك إلعتمادها  من الجهات المختصة 

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4690
 تاريخ الكتاب :2018/04/17

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2 / 2015 / 2016 توريد 
اليات واجهزة ووسائل نقل برية لمدة ثالثة اشهر 

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

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4688
 تاريخ الكتاب :2018/04/17

 
 
 

 رقم الكتاب :4413
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2017/2016/7 بناء وتوريد 
وضمان زورق اطفاء وانقاذ بطول 25  متر تقريبا وتوابعه لالدارة لمدة ثالثة اشهر.

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

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

طلب االدارة االطالع على اعتذار / شركة المعدات عن تمديد الكفالة البنكية للمناقصه رقم 
2015/12-2016 توريد وسائل نقل متنوعة لالدارة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة وتم 

رفض الطلب من قبل لجنة الشراء باالدارة 

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

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على قبول إعتذار الشركة وتخطر اإلدارة بدراسة العطاءات 
التي تليه وموافاة الجهاز بالتوصية مع تجديد الكفاالت البنكية للمناقصين

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4836
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :4837
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/1 أعمال الحراسة األمنية للمرافق التابعة لإلدارة لمدة 
3 سنوات على/شركة الرائد للحراسة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (264,479/040 د.ك)  

مائتين واربعة وستون الف  واربعمائة وتسعة وسبعون دينار  واربعون فلس  الغير المطابق 
للشروط والمواصفات

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

طلب تمديد الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2018/2017/13 تأهيل مجمع 
الورش لصيانة اآلليات والمعدات بالري لمدة ثالثة اشهر وذلك لحين االنتهاء من دراسة ديوان 

المحاسبة

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4689
 تاريخ الكتاب :2018/04/17

 
 
 

 رقم الكتاب :4838
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

طلب تمديد الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2017/2016/16 شراء اجهزة 
مالحية و انظمة اتصاالت سلكية والسلكية خاصة لمدة ثالثة أشهر وذلك لحين االنتهاء من دراسة 

ديوان المحاسبة

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/14 صيانة انظمة االتصاالت السلكية 
وملحقاتها لالدارة المبرم مع/الشركة العربية للتجارة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/6/1 
بمبلغ اجمالي قدره (86,998/500 د.ك) فقط ستة وثمانون الف  وتسعمائة وثمانية وتسعون 

دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح وترسية المناقصة الجديدة 
رقم 2018/2017/7 اقفالها في 2018/5/29.

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/32
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

شركة مجموعة سيز اند دزرتس للتجارة العامة ذ م م
 
 

إعتذار الشركة عن تمديد صالحية األسعار المقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/7 بناء وتوريد 
وضمان زورق اطفاء وانقاذ بطول 25  متر تقريبا وتوابعه لالدارة وذلك للتغيرات التي طرأت 

على اسعار العديد من المعدات واالجهزة الرئيسية للزورق من قبل المصنعين والموردين

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

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على قبول اعتذار الشركة وتخطر االدارة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722010036
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

 رقم الكتاب :272722005591
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب تمديد الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 1462716 خدمات النظافة 
لمباني هندسة المنشآت العسكرية ( المقر الرئيسي ) حتى تاريخ 2018/11/23 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     مراقب المناقصات

(اعيد بحث)طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم 1762916 
أعمال خدمات غسيل والكي لمعسكر عريفجان بمراقبة لواء مبارك المدرع (15) على / شركة 

األبرق التجارية(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/313,200د.ك)فقط ثالثمائة وثالثة عشر الف
ومائتي دينار  الغير وذلك بعد توافر االعتماد المالي

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (272722004177) المؤرخ في 2018/2/8 والمتضمن
اعادة النظر والموافقه على الترسية

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة واإلستعجال بتوقيع العقد وموافاة الجهاز بإجراءات 
التعاقد

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين  تجديد الكفالة البنكية لمدة 
اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722010044
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

 رقم الكتاب :272722003837
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم 1862815 تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف 
والتبريد بلواء الشهيد المدرع حتى تاريخ 2018/8/14 وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات توقيع 

العقد 

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

 

( اعيد بحث )طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين في المناقصة رقم 1942915 
خدمات الغسيل وكي المالبس بقاعدة محمد االحمد البحرية لحين توقيع عقد المناقصة

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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722010712 المؤرخ في 2018/4/19 المتضمن 
توقيع العقد في 2018/3/23

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة واإلستعجال بتوقيع العقد وموافاة الجهاز بإجراءات 
التعاقد

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وذلك لتوقيع العقد بتاريخ 2018/3/23

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722010710
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :272722010711
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :272722004336
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الثاني لعقد المناقصة 1312913
 خدمات نظافة االمداد والتموين والمعسكرات المحيطة به المبرم مع/ شركة ساري الوطنية 

للتجارة العامة والمقاوالت  لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2018/4/1حتى 2018/9/30 بمبلغ 
إجمالي قدره (-/96,402 د.ك)  ستة وتسعون الف  واربعمائة واثنين دينار  الغير  وذلك  لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصه الجديدة رقم 1592916

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 1392914 خدمات النظافة بقاعدة محمد االحمد البحرية 
المبرم مع / مركز الرواد للخدمات البيئية لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 

2018/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (63,635/760د.ك)  فقط ثالثة وستون الف  وستمائة 
وخمسة وثالثون دينار  وسبعمائة وستون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة

 

( اعيد بحث ) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طلب تعديل مده التمديد االول لعقد 
المناقصة رقم 2512812 اعمال تشغيل و صيانة و اصالح و استبدال لمحطات الوقود 

بمعسكرات المنطقة الشمالية و الجنوبية و الوسطى المبرم مع / شركة ديزون انترناشيونال 
للتجارة العامة والمقاوالت لتصبح اعتبارا من 2017/4/2 بدال من 2017/2/18 بمبلغ اجمالي 
قدره (37,541/667د.ك) فقط سبعة وثالثون الف  وخمسمائة واحدى واربعون دينار  وستمائة 

وسبعة وستون فلس  الغير

 

الموضوع
5

6

7

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم (2018/23) المنعقد في 
2018/3/21 المتضمن: عدم الموافقة على التمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الجهة و ممثل عن 
شركة ديزون انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت إلجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان



2018/35  عدد كويت اليوم 1392تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/05/13 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :27241140173
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140172
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

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

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/12,024د.ك)   فقط اثنىعشر 
الف  واربعة وعشرون دينار  الغير مايعادل نسبة (26%) من قيمة البنود للعقد رقم 

(27241140138) صيانة واصالح اجهزة طبية المبرم مع/ مجموعة بوشهري التجارية وذلك 
لتكهين عدد (28 ) جهاز

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (722/400د.ك)  فقط سبعمائة 
واثنى وعشرون دينار  واربعمائة فلس  الغير مايعادل نسبة (9%) من قيمة البند رقم (2) للعقد 
رقم (27241140138) صيانة واصالح اجهزة طبية المبرم مع / شركة تقدم الخليج التجارية 

وذلك لتكهين عدد ( 1) جهاز

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2417724173 توريد مياة شرب معبأة للقوات االمريكية 

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

 

الموضوع

الموضوع

8

9

10

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/983$
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

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 الغافل انترناشيونال جروب للمقاوالت العامة للمباني

2- شركة فيرست جانس للمواد الغذائية
3- شركة البعد السابع للتجارة العامة
4- شركة وارة لالستشارات البيئية

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 07-05-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


