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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/64
05-ذو الحجة-1438 هـ 

   االثنين 
2017-08-28 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-08-28

)(   االثنين 2017/64 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
مشاري محمد البليهيس
د/جنان محسن بوشهري
اللواء / فهد عيد بن فهد
عبدالعزيز محمد السمحان
هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب العنزي
د/مبارك فهاد العازمي
أروى محمد الجودر

هدى إبراهيم العيسى

فيصل حمد المزين
محمد ناصر الخرافي
هيا أحمد الودعاني

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة
 العضو / ممثل وزارة الصحة

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

نائب األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

1
2
3
4
5
6

7
8
9

1

1
2
3

1

2

3
4
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية
 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة المالية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروه السمكية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة
 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم 
هندسة الطرق

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

السيد/ عبدالرزاق العصفور     محاسب
السيد/ فاروق االعصر     اختصاصي قانوني

السيده/ ريم القناعي     مهندس

السيد/نواف المطيري     رئيس قسم المشتريات

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

السيد/فؤاد دشتي     مدير االدارة القانوينة

4

5

6
7

8
9

10

11

12
13

14

15



2017/64

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page4 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة التربية

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

الرقم :- م ع /2017/2016/3

الرقم :- م.ع/ 2017/2016/13

الرقم :- 2017/2016/6

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني 
منطقة الجهراء التعليمية (المنطقة الثانية) لحاجة / قطاع المنشآت التربوية والتخطيط

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال الصيانه والترميم واالعمال االنشائيه لمدارس ومباني 
منطقه العاصمه التعليميه (المنطقة األولى)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تاجير السيارات للحرس الوطني

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

فتحت مظاريف المناقصة وتم احالتها للدراسة 

فتحت مظاريف المناقصة وتم احالتها للدراسة 

فتحت مظاريف المناقصة وتم احالتها للدراسة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/64

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4068
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/2013/3 التنظيف والنقل الداخلي والمراسالت 
الداخلية والتخلص من النفايات لمبنى االمانة المبرم مع/ مؤسسة أبراج دبيس للتجارة العامة 

والمقاوالت لمدة ستة شهور اعتبارا من 2017/9/1 بمبلغ اجمالي قدره (71,544/996 د.ك)  
وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2017/2016-1

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/64

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

وزارة المالية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :37016
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 2017/18-2016أعمال تأثيث وتجهيز أجنحة السادة الوزاراء 
والوكالء بمبنى (17،7) بمجمع الوزاراء بين الشركات المسجلة بوزارة المالية

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح الممارسة 
العامة وفقا للنص المادة رقم  17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/64

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14403
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/35,750 د.ك )  فقط خمسة 
وثالثون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد تزويد بعثة

الحج الكويتية بالخدمات الغذائية لموسم الحج 1438 المبرم مع / شركة نمور االطعمة وذلك 
لزيادة عدد االفراد المتواصلة مع مكتب البعثة بالمملكة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/64

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :20522
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/38 استئجار عدد (26) سيارة جيب 
4 سلندر مع وقود بدون سائقين على/ شركة اعيان الكويت للسيارات (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي

قدره (-/92,976 د.ك)  فقط اثنى وتسعون الف  وتسعمائة وستة وسبعون دينار  الغير وذلك 
لتوافر االعتماد المالي.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/52) 
المنعقد بتاريخ 2017/7/17 المتضمن عدم الموافقة لعدم توفر االعتماد المالي

ثانيا: الموافقة مع تمديد الكفاالت االولية

البيـــــــــــــــــــان



2017/64

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب والرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16568
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

طلب التمديد الزمني األول لعقد المناقصة رقم هـ رش/2011/2010/8 انشاء و انجاز و صيانة 
مركز شباب جليب الشيوخ المبرم مع/ شركة ابو شيبة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر

وعشرون يوما اعتبارا من2017/8/20 حتى 2018/3/10 بدون تكاليف مالية

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/64

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

وكالة األنباء الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1376
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

(اعيد بحث)طلب ترسية المناقصة رقم 2-2017/2016 أعمال الصيانة الشاملة والتركيبات 
الهندسية بمبنى الوكالة على/ شركة الخليج الهندسية (أقل األسعار) بملبغ اجمالى قدره ( -

/192,240 د.ك) فقط مائة واثنان وتسعون ألف ومائتان واثنان واربعون دينار كويتي الغير 
وذلك بعد تخفيض عدد العمالة من (32) عامل إلى (25) عامل ليتماشى مع االعتماد المالي 

بمشروع الميزانية.

علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على التخفيض مع ضرورة االلتزام بمتطلبات وثائق 
المناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2017/64

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1604
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ش/2018/2017/2 توفير ايدي عاملة ضباط امن واجهزة ومواد
لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات

*على الشركات المتخصصة في مجال االمن والحراسة مقيدا في السجل التجاري  وغرفة تجارة 
وصناعة الكويت على ان يقدم المناقص صورة من شهادة الصناعة لسنة 2017 

*الخبره في هذا المجال التقل عن 3 سنوات للقيام باعمال الحراسة
*طرح عام

* غير قابله للتجزئة
* ال تقبل عروض بديلة

*االوامر التغييرية %25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالرزاق العصفور     محاسب
السيد/ فاروق االعصر     اختصاصي قانوني

السيده/ ريم القناعي     مهندس

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/64

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1606
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ش /2018/2017/1 توفير ايدي عاملة و أدوات و مواد تنظيف 
لجميع مراكز و بيوت الشباب للهيئة لمدة ثالث سنوات

*خبره في مجال اعمال النظافة التقل عن 5 سنوات
*ان يكون لديه 3 عقود سابقة على االقل العمال الخدمات والنظافة مع جهات حكومية وتقديم 

المستندات الداله على ذلك
*ان اليقل راس مال الشركة عن 250 الف دينار

 *طرح عام
* غير قابله للتجزئة

* ال تقبل عروض بديلة
*االوامر التغييرية %25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فاروق االعصر     اختصاصي قانوني
السيده/ ريم القناعي     مهندس

السيد/ عبدالرزاق العصفور     محاسب

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع حذف شرط"  أن ال يقل رأس المال الشركة عن 250 الف 
دينار"

البيـــــــــــــــــــان



2017/64

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page13 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5244
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

 رقم الكتاب :5224
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

طلب التمديد العاشر لعقد المناقصة رقم م م ك / 2010/36 لتوفير عدد (30) سائق كويتي للعمل 
لدي المؤسسة  المبرم مع / شركة الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت لمده ثالثة اشهر اعتبارا 
من 2017/9/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/15,750د.ك)  فقط خمسةعشر الف  وسبعمائة وخمسون 

دينار  الغير

 

طلب التمديد الحادي عشر لعقد المناقصة رقم م م ك / 2010/37 الستئجار سيارات للمؤسسة  
المبرم مع السادة / شركة الخليج لتأجير السيارات , وذلك لمدة ستة شهور اعتبارا من 

2017/9/2 بمبلغ اجمالي وقدره (15.787/200 د.ك) فقط خمسة عشر ألف وسبعمائة وثمانية 
وسبعون دينار كويتي ومائتي فلس ال غير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم 

2017/2016/6 االقفال في 2017/9/12

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/فؤاد دشتي     مدير االدارة القانوينة

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page14 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1678
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اجراءات ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 2016/2015/18 أعمال 
تنفيذ الصيانة الشاملة لمراكز الشباب والمعسكرات المرساة على / شركة كي سي سي للهندسة 

والمقاوالت (ثاني اقل االسعار)بنسبة خصم قدرها (- 31.3%)  بمبلغ إجمالي قدره (-
/2,061,000د.ك) فقط  مليونين  واحدى وستون الف  دينار  الغير من قبل الهيئه العامة 
للشباب والرياضه و ذلك لإلستقالل ميزانيتها عن الهيئه العامة للرياضة ابتداءا من السنة 

الحالية 2018/2017 .

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

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page15 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1719
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :1680
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اجراءات توقيع عقد الممارسة رقم هـ ع ر /2017-2016/28 
توريد المالبس واالدوات والمستلزمات الرياضية الخاصة بفعاليات مراكز الشباب مع/شركة الدلح
للتجارة العامة والمقاوالت  من قبل الهيئه العامة للشباب وذلك لإلستقالل ميزانيتها عن الهيئه 

العامة للرياضة ابتداءا من السنة الحالية 2018/2017

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

 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اجراءات توقيع عقد الممارسة رقم هـ ع ر2017-2016/25 
اعمال توريد وتشغيل التراسل االلكتروني  مع /شركة الهندسة والتقنيات المتعددة  من قبل الهيئه 

العامة للشباب وذلك لإلستقالل ميزانيتها عن الهيئه العامة للرياضة ابتداءا من السنة الحالية 
. 2018/2017

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

 

الموضوع
2

3

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page16 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :13635
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز /م م/2017/2016/4 صيانة مشروع تحريج جواخير كبد على / 
شركة الهالل الزراعية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/252,000د.ك) فقط مائتين 
واثنى وخمسون الف  دينار  الغير شريطة استدعاء المناقص لتعديل جداول تحليل االسعار بما 

يتناسب مع القيمة االجمالية 

*كما اطلع لجهاز على كتاب الهيئة رقم 13946 المؤرخ في 2017/8/23 المتضمن تصحيح 
الخطأ الوارد بالكتاب اعاله

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/نواف المطيري     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page17 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12204
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

 رقم الكتاب :013033
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/528,000د.ك)  فقط خمسمائة 
وخمسة وستون الف  وخمسمائة دينار  الغير ما يعادل نسبة (23,3%) من قيمة عقد المناقصة 

رقم هـ ز / م م /2016/2015/14 تنفيذ و تطوير و صيانة الزراعات التجميلية والري في 
المنطقة السابعة المبرم مع / شركة جرين لوجستيك للمقاوالت الزراعية وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الهيئة

* كما اطلع الجهاز على كتاب رقم (13640) المؤرخ في 2017/8/16 المتضمن قيمة األمر 
التغييري

 

طلب استدراج عروض أسعار من الشركات المتقدمة بعطاءها للمناقصة رقم هـ ز / م م / 
2016/2015/17 تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري بالطرق السريعة والخارجية

( القطاع الشمالي )على حساب شركة / كاب تك وذلك لتقاعسها بانجاز بعض أعمال العقد 
وتطبيقا للمادة (15) من عقد المناقصة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/نواف المطيري     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادرة الجهاز تطبيق شروط العقد 

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7183
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد رقم دأ/ت ع/159 اعمال الصيانة لمشروع حديقة الشهيد - المرحلة 
االولى المبرم مع/ شركة بيت االنماء للمقاوالت لمدة شهرين اعتبارا من 2017/9/11 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/84,400 د.ك)  فقط اربعة وثمانون الف  واربعمائة دينار  الغير بنفس الشروط 
واالسعار وذلك تالفيا لالضرار التي قد تصيب المزروعات بسبب االحوال الجوية ولحين االنتهاء 

من اجراءات طرح ممارسة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page19 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7256
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

 رقم الكتاب :6180
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة إسكاي سوفت أعمال إنشاء برنامج ألي للمزايدات وصيانة 
البرامج الحالية لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/97,500 د.ك)  فقط 

سبعة وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الديوان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب طرح الممارسة رقم ( د أ/ م/ 210)  تقديم الخدمات الغذائية بالديوان لمدة ثالث سنوات بين
الشركات المتخصصة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ الدكتوره جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح الممارسة 
العامة وفقا للنص المادة رقم  17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9230
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :4778
 تاريخ الكتاب :2017/04/30

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 8-2018/2017 توريد جهاز علمي الدارة االبحاث مشروع رقم ( 
GM 154269/01) على/ شركة بدر سلطان واخوانه (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/100,000 د.ك)  فقط مائة الف  دينار  الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

(اعيد بحث) طلب ترسية البنود ارقام (4.3.2.1) المجموعة A من المناقصة رقم 2016/23-
2017 صيانة اجهزة علمية - كلية الصيدلة - جامعه الكويت على/ شركة اي تي بي ميديكال 

للمنتجات الغذائية والنباتات الصحية (عرض وحيد)  بمبلغ اجمالي قدره(-/35,475 د.ك)  فقط 
خمسة وثالثون الف  واربعمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير

*كما اطلع الجهاز على كتاب الجامعه رقم 8752 بتاريخ 2017/8/6 المتضمن توضيح ميزانية 
المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد الكفاله االولية

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/54 بتاريخ 
2017/7/24 المتضمن تأجيل الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9033
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :8395
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

 With) طلب ترسية الممارسة رقم 3-2018/2017 تجديد االشتراك في قاعدة معلومات
neurologu) LWW TOTAL ACCESS لمدة عام - مركز العلوم الطبية على/ شركة افاق 
للنشر و التوزيع (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/96,990 د.ك)  فقط ستة وتسعون الف  

وتسعمائة وتسعون دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 2017/345-2018 توريد كتب اجنبية للفصل الدراسي االول 
والثاني والصيفي العام 2017-2018 لمكتبة الطالب على الشركات المذكورة بكتاب الجامعة 

بمبلغ اجمالي قدره (542,358/055 د.ك)  فقط خمسمائة واثنى واربعون الف  وثالثمائة 
وثمانية وخمسون دينار  وخمسة وخمسون فلس  الغير وإلغاء البنود المذكورة بالكشف المرفق

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1213$
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1176$
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب إلغاء المجموعتين (الثانية و الخامسة) في المناقصة رقم RFQ-2035885 تزويد انابيب 
تبطين قياس24 & 5/8-18 , 3/8-13 , 3/4-10 و ملحقاتها مع وصالت بريميوم للحفر 

التطويري وإعادة الطرح مستقبال  وذلك لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

طلب إصدار األمر التغييري الرابع بزيادة بمبلغ وقدره (287,297/280 د.ك)  فقط مائتين وسبعة
وثمانون الف  ومائتين وسبعة وتسعون دينار  ومائتين وثمانون فلس  الغير ما يعادل نسبة قدرها
(1.04%)على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2017033 تقديم خدمات الصيانة والدعم لمرافق

 MAINTENANCE SUPPORT SERVICES التصدير التابعة لشركة نفط الكويت
FOR EXPORT FACILITIES المبرم مع/ شركة  الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء 

السفن اعتبارا من توقيع األمر التغييري ولغاية تاريخ 2018/12/31

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة    د/جنان بوشهري
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة   السيد/ مشاري البليهيس

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1206$
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1026$
 تاريخ الكتاب :2017/06/08

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1192$
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2026526 خدمات صيانة لمرافق اإلنتاج لمناطق شرق الكويت
 MAINTENANCE SERVICES OF PRODUCTION FACILITIES FOR

EAST KUWAIT AREAS المقتصرة على قائمة شركات الفئة التخصصية (51)

*ال تقبل عروض بديلة
*المناقصة محدودة
*ال تقبل التجزئة

 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2016663 خدمات صيانة انظمة االتصاالت الالسلكية التابعة 
للشركة COMMUNICATIONS MAINTENANCE SERVICESالمقتصرة على 

قائمة شركات الفئة التخصصية (72). 

*ال تقبل عروض بديلة
*المناقصة محدودة
*ال تقبل التجزئة

 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2022009 خدمات صيانة المباني والتكييف بمناطق الشركة في
 BUILDING & AC MAINTENANCE SERVICES FOR شمال الكويت

 .A (95)  المقتصرة على قائمة شركات الفئة التخصصية NORTH KUWAIT AREAS

*ال تقبل عروض بديلة
*المناقصة محدودة
*ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page24 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1051$
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم I 2022083- RFPتركيب صمامات ألنابيب المياه المالحة و خطوط 
 INSTALLATION OF معالجة الملوحة في مراكز التجميع جنوب و شرق الكويت

ESDVs & FVs ON BRACKISH WATER LINES OF OLD DESALTER
 .C (4)  المقتصرة على قائمة شركات الفئة التخصصية S&EK GCS TRAINS AT

*ال تقبل عروض بديلة
*المناقصة محدودة
*ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية بنود المناقصة رقم هـ ط/2017/2016/14 توريد وتجهيز قسم الطب 
النووي - مستشفى جابر على النحو التالي :

- البند (10-1) على/ شركة نور للتكنولوجيا الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/371,850 د.ك)
- البند (10-2) على/ شركة السلطان المتحدة الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/480,000 د.ك)

- البند (10-3) على/ شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ اجمالي قدره (-/563,149 د.ك) 
على ان تتعهد الشركة بتنفيذ ماهو مذكور بالكتاب المرفق بإفادة رئيسة مجلس اقسام الطب 

النووي

*كما اطلع الجهاز على كتاب رقم 295 بتاريخ 2017/7/27 المتضمن أسباب ترسية بنود 
المناقصة.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16551
 تاريخ الكتاب :2017/08/06

 
 
 

 رقم الكتاب :593
 تاريخ الكتاب :2017/08/09

 
 
 

 رقم الكتاب :16552
 تاريخ الكتاب :2017/08/06

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة بمبلغ اجمالي قدره (-/12,900 د.ك) فقط اثنىعشر الف  
وتسعمائة دينار الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد البند رقم (42) قناع واقي من 

األمراض الوبائية لحاجة أقسام التعقيم في كافة المستشفيات المبرم مع / شركة دلتا ميد العالمية 
للتجارة العامة والمقاوالت  وذلك للحاجة الماسة.

 

طلب اصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (2,076,913/688د.ك) فقط  
مليونين  وستة وسبعون الف  وتسعمائة وثالثةعشر دينار  وستمائة وثمانية وثمانون فلس  الغير

ما يعادل نسبة (17%) على قيمة عقد المناقصة رقم ص /م خ ع /10أ/2014م-29 تجهيز 
وتقديم الوجبات الغذائية للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة (المجموعة االولى) 

بدون أجهزة ومعدات المبرم مع / شركة أللئ الكويت للتجهيزات الغذائية وذلك لالسباب المذكورة 
بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/63,875د.ك) فقط ثالثة وستون 
الف  وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد البند رقم  
(74) اطقم شاش قياس 10×10 لحاجة كافة المستشفيات المبرم مع / شركة دلتا ميد العالمية 

للتجارة العامة والمقاوالت وذلك للحاجة الماسة

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  اللواء/ فهد عيد بن فهد
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة        د/ جنان بوشهري
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة         د/ مبارك العازمي

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية   / هيفاء المضف

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :16547
 تاريخ الكتاب :2017/08/06

 
 
 

 رقم الكتاب :16549
 تاريخ الكتاب :2017/08/06

 
 
 

 رقم الكتاب :634
 تاريخ الكتاب :2017/08/16

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/3,250 د.ك) فقط ثالثة آالف  
ومائتين وخمسون دينار  الغير فقط ثالثة االف وخمسمائة دينار الغير مايعادل نسبة (25%) على

قيمة عقد البند رقم (45) شراء مستهلكات طبية تستخدم لقسم االشعة لكافة االقسام في 
المستشفيات والمراكز الصحية المبرم مع/ شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية  وذلك للحاجة 

الماسة.

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة بمبلغ اجمالي قدره (-/98,150 د.ك) فقط ثمانية 
وتسعون الف  ومائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%)على قيمة عقد البند رقم (98)

لشراء طقم لغيار الجروح ألقسام التعقيم في كافة المستشفيات إدارة منع العدوى المبرم مع / 
شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة وذلك للحاجة الماسة.

 

طلب التالي:-
أوال : استدعاء / شركة مدينة الحرير المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) في 
المناقصة رقم م خ ع/2017/2016/9 استبدال مبردات مياه تعمل بنظام التبريد بالهواء مع 

ملحقاتها بكل من مركز البحر للعيون ومركز البابطين للحروق بمنطقة الصباح الطبية التخصصية
وذلك الستكمال المستندات الغير مرفقة.

ثانيا : تمديد فترة الدراسة الفنية
ثالثا : في حالة عدم الموفقة الغاء المناقصة وإعادة الطرح.

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة الجتماع 
قادم

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :و م ط /238
 تاريخ الكتاب :2017/07/11

 
 
 

 رقم الكتاب :14691
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :15396
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

 
 
 

 رقم الكتاب :15395
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية لشراء  البند رقم (187) مواد استهالكية تخص 
قسم األشعة لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات مجلس أقسام األشعة والعالج 

اإلشعاعي لتصبح / شركة COVIDEIN (EV3) - USA بدال من/ شركة COOK وليس كما 
ذكر بكتاب الوزارة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند (69) مستهلكات طبية لالطفال الخدج لمستشفى الوالدة 
قسم االطفال الخدج على / شركة بايو انترا للتجارة العامة بدال من / شركة دلتا ميد العالمية 

للتجارة العامة والمقاوالت وذلك النتقال الوكالة المصنعة.

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (175-5) شراء مادة إستهالكية خاصة
 AV OXIMETER - MEASURE HEMODYNAMIC FUNCTION بجهاز

لمستشفى العدان مركز سلمان الدبوس للقلب من شركة بدر سلطان واخوانه لتصبح من / 
BOSTON SCIENTIFIC CORP. بدال من / DEMAX  وليس كما ذكر بكتاب الوزارة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (110) أدوية (شراب) مغذي لألطفال 
 PHARMALAB / لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من

ENTERPRISES INC.,(LEOSONS INTERNATIONAL)USA بدال من / 
UNICO.INC وليس كما ذكر بكتاب الوزارة

 

الموضوع
8

9

10

11

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14423
 تاريخ الكتاب :2017/07/18

 
 
 

 رقم الكتاب :16657
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :13086
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :15780
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم (133) شراء ادوية حقن لعالج زيادة 
 CANGENE BIOPHARMA   / نسبة االمونيا بالدم لكافة المستشفيات  لتصبح

(UCYCLYD PHARMA) SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB بدال من/
CANGENE BIOPHARMA FOR UCYCLYD PHARMA وليس كما ذكر بكتاب

الوزارة

 

طلب تعديل المبلغ االجمالي لشراء البند رقم (163) طقم للمحاليل الوريدية لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة ياكو الطبية ليصبح (-/292,861 د.ك)  فقط مائتين 

واثنى وتسعون الف  وثمانمائة واحدى وستون دينار  الغير بدال من  (-/3,072,420 د.ك)  فقط 
وذلك لتخفيض الكمية بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (28) ادوية حبوب لعالج مرضى السرطان لمركز 
حسين مكي جمعة للجراحات التخصصية مع شركة / المعجل لالدوية بدال من / شركة محمد ناصر 

الهاجري واوالدة وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (53) شراء شراب ألمراض األطفال لكافة 
المستشفيات من / شركة المعجل لألدوية بدال من / شركة محمد ناصر الهاجري وأوالده وذلك 

النتقال الوكالة.

 

الموضوع
12

13

14

15

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة بتاريخ 2017/7/18

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :15778
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :16655
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :16656
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :16651
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

طلب إلغاء شراء البند رقم (5) مادة لحاجة األمراض الجلدية والتناسلية لكافة األقسام في 
المراكز التخصصية والمستشفيات من / شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة بمبلغ اجمالي 

قدره (-/12,600 د.ك)  فقط اثنىعشر الف  وستمائة دينار  الغير وذلك عدم التزام الشركة 
بالمواعيد المقترحة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (88-2)  ادوية حقن لعالج امراض المناعة لكافة 
االقسام بالمراكز الصحية والمستشفيات ليصبح مع/ شركة الحلول الطبية المبتكره  بدال من / 

شركة اسحق للتجارة العامة والمقاوالت وذلك النتقال الوكالة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

طلب األحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (83)  ادوية حقن لعالج مرضي السرطان لمركز مكي
جمعة لجراحات التخصصية مع / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي عن  FRESENIUS بدال 

من / شركة أحمد عبدالعزيز الغنام وشركاه وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة األجنبية للبند رقم  (175) مواد استهالكية خاصة بجهاز 
AV OXIMETER - MEASURE HEMODYNAMIC FUNCTION لمستشفى 

العدان بمركز سلمان الدبوس للقلب ليصبح من / شركة طارق العوضي وشركاه عن/ 
 COOK / بدال من MEDTRONC/ COVIDEIN (EV3)- MEXICO-USA

IRLAND LIMITED وليس كما ذكر بكتاب الوزارة

 

الموضوع
16

17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :15779
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :31
 تاريخ الكتاب :2016/08/02

 
 
 

 رقم الكتاب :15737
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :17108
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء شراء البند رقم (124) ادوية (حقن) لعالج مرضى (MS) القسام 
امراض االعصاب في المستشفيات من/ مجموعة بايوميدكس للمعدات الطبية (سادس أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/504,000 د.ك) فقط خمسمائة واربعة الف  دينار  الغير وذلك 
لعدم موافقة ديوان المحاسبة

- اطلع الجهاز على كتاب رقم (22429) المؤرخ في 2016/10/19

 

(إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة النور للتكنولوجيا (وكيل محلي) الصالح االجهزة 
الموضحة في الكشف المرفق بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/20,000 د.ك) فقط عشرون 

الف  دينار  الغير

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (56) أكياس  للتعقيم بقياسات مختلفه القسام التعقيم 
في كافه المستشفيات مع / فوراس ميديكال بدال من/ شركة التقنيات التجارية  و ذلك إلنتقال وكالة

الشركة المصنعة

 

طلب تعديل المبلغ االجمالي لشراء البند رقم (161) مستهلكات خاصة بجهاز الروبوت 
للمستشفى الصدري قسم قسطرة القلب من/ شركة الدائرة المركزية (مصدر وحيد) ليصبح (-

/946,200 د.ك)  فقط تسعمائة وستة واربعون الف  ومائتى دينار  الغير بدال من (-/976,080 
د.ك) وذلك لتقديم الشركة نسبة خصم (5%) بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندسة/ فاطمة فخرا     مهندس معدات طبية

الموضوع
20

21

22

23

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  تخطر الوزارة االلتزام بالمادة رقم (19) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة بتاريخ 2017/6/29

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1234$
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

    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 الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 2016 .

عدد الشركات (18)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

 رقم الكتاب :2144
 تاريخ الكتاب :2017/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2078
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب التعاقد مع/ خطيب وعلمي - مهندسون واستشاريون للقيام بأعمال اتفاقية رقم أ هـ / ط / 
269 دراسة الجدوى والتصميم التمهيدي لتحسين أداء طريق الفحيحيل السريع (30) لمدة (24)

شهر بمبلغ إجمالي قدره (1،899،246/100 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

طلب التعاقد مع/ Mott Macdonald بالتعاون مع/ دار الدويلة لالستشارات الهندسية وإدارة 
المشاريع للقيام بأعمال الدراسة والتصميم (المرحلة األولى) لإلتفاقية رقم أ هـ / ط 218 دراسة 
وتصميم واإلشراف على تحسين أداء الطريق الدائري الرابع لمدة (27) شهر بمبلغ إجمالي قدره 

(-/4،304،682 د.ك)
علما بأن تكلفة (المرحلة الثانية) أعمال اإلشراف على التنفيذ (االختيارية) بمبلغ إجمالي قدره (-

/13،494،000 د.ك) وسيتم مخاطبة الجهاز الحقا في حال الرغبة بتفعيلها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 11-09-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


