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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/34
15-شعبان-1439 هـ 

   االثنين 
2018-04-30 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-04-30

)(   االثنين 2018/34 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

بدر عبداللطيف الدويسان
حامد أحمد العلبان

عادل إبراهيم خريبط
د.مرسال سعد الماجدي

هشام أحمد الدليمي
د.مبارك فهاد العازمي

هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

د. محمد عبدالله العيسى
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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1

1
2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  02-05-2018 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 للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب
 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل اإلدارة المركزية لإلحصاء

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل وزارة التربية

السيد/ خالد الفيلكاوي     رئيس قسم االجهزة

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيد/ محمد بدر الهندي     رئيس قسم 
التخطيط

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ سليمان السمحان     مدير قناة 
المجلس

السيده/ أسماء معرفي     باحث قانوني

السيد/ حمود العرادة     مستشار مالي

السيد/ ناصر العتيبي     مدير إدارة التشغيل

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 
المخبرية باالنابة

السيد/ أحمد زكي     اختصاصي قانوني

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم 
المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

السيد/ عبدالله عطيه     منسق اداري
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2018/34  عدد كويت اليوم 1392تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/05/13 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

ديوان الخدمة المدنية

شركة نفط الكويت

الرقم :- إ م م/2018/2017/7/1

الرقم :- 2017/2016-6

2016663-RFP -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد احبار لطابعات الكمبيوتر

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الصالح وتشغيل وصيانة االعمال الكهروميكانيكية بديوان الخدمة 
المدنية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات صيانة انظمة االتصاالت الالسلكية التابعة للشركة 
COMMUNICATIONS MAINTENABNCE SERVICES

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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فض العطاءات

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

الهيئة العامة للشباب

الهيئة العامة البيئة

الرقم :- هـ ز/ م م / 2018/2017/12

الرقم :- هـ ز/م م/2018/2017/11

الرقم :- هـ ع ش/2018/2017/3

الرقم :- هـ ع ب /2018/2017/1

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل وصيانة شبكة ري بالتنقيط العبدلي الزراعية
 (احد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة الكويتية)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  مشروع ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات بدولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  استئجار سيارات صالون وباصات مع سائق ووقود (للهيئة العامة 
للشباب)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  الستئجار سيارات للهيئة العامة للبيئة

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

4

5

6

7

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للشباب

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :889/18
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

شركة تنظيفكو ذ م م
 
 

اعتذار الشركة عن تجديد الكفالة االولية للمناقصة رقم 2018/2017/4 توفير أيدي عاملة 
(مراسلين وسفرجية ) لجميع مراكز وبيوت الشباب 

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على قبول األعتذار و يحال للهيئة لالطالع و االفادة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5020
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

طلب تمديد عقد توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات وجميع االعمال المكملة من مواقع الوزارة 
الكائنة بمحافظة الجهراء المبرم مع/الشركة الخليجية لخدمات النظافة والبيئة لمدة ستة أشهر 

اعتبارا من تاريخ 2018/5/12 حتى 2018/11/11 بمبلغ إجمالي قدره (-/347,130 د.ك)  فقط
ثالثمائة وسبعة واربعون الف  ومائة وثالثون دينار  الغير
مع زيادة عدد (133) عامل بأجر شهري قدره (-/87 د.ك)

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/18

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

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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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :7110
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 11-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح 
خدمات أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية) لمدة ثالث سنوات 

(شاملة العمالة وقطع الغيار والمواد الكيماوية مع تقديم برنامج زمني طبقا لشروط المناقصة) 
على / شركة المرعي الدولية للتجارة والمقاوالت(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-/96,840 

د.ك) ستة وتسعون ألف وثمانمائة وأربعون دينار ال غير المطابق للشروط والمواصفات

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/34  عدد كويت اليوم 1392تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/05/13 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7501
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب تعديل الفترة و القيمة االجمالية للتمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز/م 
م/2013/2012/24تشغيل وصيانة اعمال التكييف المركزي بمبنى مجمع الهيئة ومبنى 

المختبرات والبحوث البيطرية بامغرة المبرم مع / شركة كاظمة للمشاريع الهندسية ليصبح 
اعتبارا من 2017/3/18 وحتى 2017/5/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/25,915 د.ك)  فقط خمسة 

وعشرون الف  وتسعمائة وخمسةعشر دينار  الغير بدال من 2017/3/18 حتى 2017/6/17 
بمبلغ اجمالي قدره (-/38,873د.ك)  فقط ثمانية وثالثون الف  وثمانمائة وثالثة وسبعون دينار 

الغير
 وذلك للتوافق مع موافقة وزارة المالية و لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم هـ 

ز / م م / 2016/2015-25 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2412
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب التجديد الثاني للعقد رقم 1120 الجراء توسعة لوحدة التخزين المركزية 
المبرم مع/ شركة الخرافي للحاسبات االلية لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 
بمبلغ إجمالي قدره (81,663/400د.ك)  فقط احدى وثمانون الف  وستمائة وثالثة وستون دينار

 واربعمائة فلس  الغير وذلك لالسباب المذكورة بالكتاب

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3552 المؤرخ في 2018/4/19  المتضمن اسباب 
التجديد مع الشركة كونها ( وكيل معتمد) مرفق صورة الوكالة

 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/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/164
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 4-2017/2016 إنشاء وإنجاز 
وصيانة مشروع مأخذ ماء بحر موقع الشويخ.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد بدر الهندي     رئيس قسم التخطيط

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم موافاة الجهاز بأسباب تأخير رفع الترسية

البيـــــــــــــــــــان
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وكالة األنباء الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :748
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االحاطة و العلم بانه جاري التعاقد مع شركة الخليج الهندسية الفائزة 
بالمناقصة رقم 2016/2-2017 تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة والتركيبات الهندسية بمبنى 

الوكالة 

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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اإلدارة المركزية لإلحصاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1056
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 1-2018/2017 التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات 
والمراسالت الداخلية لإلدارة المركزية لإلحصاء على/ المجموعة الدولية للخدمات البحرية و 

التجارة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/119,552 د.ك)  فقط مائة وتسعةعشر الف  
وخمسمائة واثنى وخمسون دينار  الغير المطابق للشروط و المواصفات

-اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 900 المؤرخ في 2018/4/11 المتضمن نفس الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ أسماء معرفي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للقوى العاملة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4203
 تاريخ الكتاب :2018/04/16

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/66,500 د.ك) على قيمة العقد 
رقم 2-2017/2016 بشان خدمات الدفع االلكتروني المبرم مع/ شركة الخدمات المصرفية االلية 

المشتركة وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الهيئة 

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 4413 المؤرخ في 2018/4/23 المتضمن اسباب طلب 
االمر التغييري و بيانات العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود العرادة     مستشار مالي

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االلتزام وفقا للمادة رقم 19من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :33
 تاريخ الكتاب :2018/04/17

 
 
 

 رقم الكتاب :110
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب شركة مركز سلطان للتجارة العامة و المقاوالت االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 
وأ/2017/2016/252 مشروع ترميم و نسخ و توصيف و تبويب و ارشفة االفالم السينمائية 
القديمة و جميع انواع االشرطة التلفزيونية المغناطيسية ( االرشيف التلفزيوني لتلفزيون دولة 

الكويت)

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (27033) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن االستعجال 
بتوقيع العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سليمان السمحان     مدير قناة المجلس

(اعيد بحث) طلب التعاقد رقم 2018/0011-2019 النتاج البرنامج الديني (اركان 2) بعدد (30 
حلقة) مع/ شركة جلف ميديا للنشر والتوزيع واالنتاج الفني لعرضه على قناة المجلس بمبلغ 
اجمالي قدره (-/219,900 د.ك)  فقط مائتين وتسعة عشر الف  وتسعمائة دينار  الغير  وفقا 

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز
اخطار الوزارة باالستعجال بتوقيع العقد مع /مركز سلطان للتجارة العامة و المقاوالت لمدة 

إسبوعين من تاريخ االخطار
و موافاة الجهاز بأسباب التأخير بتوقيع العقد والمضى بإجراءات التعاقدلمثل هذا النوع من 

العقود  وفقا للمادة (83) من قانون رقم (2016/49) بشأن المناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/34  عدد كويت اليوم 1392تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/05/13 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :201804667
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

 رقم الكتاب :201809918
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

افادة الجهاز بشأن طرح المناقصة رقم م ع /2017/2016/54 تنفيذ اعمال فحص واصالح 
وتشغيل وصيانة شبكة االنذار ومكافحة الحريق لمدارس ومباني ومرافق تابعة لمنطقة العاصمة 

التعليمية بعدم استكمال مستندات الطرح.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله عطيه     منسق اداري

طلب تعديل السنة المالية للمناقصة رقم م.ع /61 الخاصة بصيانة وتشغيل ومتابعة أجهزة الشبكة
الرئيسية لديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية واإلدارات التابعة لها لتصبح 2018/2017 

بدال من 2017/2016 

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم و تخطر الجهه باالستعجال بموافاة 
الجهاز بكتاب يتضمن موافقة وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :1878
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :11057
 تاريخ الكتاب :2018/04/17

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم م و ث ف ا /2017/2016/6 استئجار سيارات للمجلس 
واالدارات التابعة له لمدة ثالث سنوات على / شركة يور كار لتأجير السيارات (ثاني أقل االسعار)

 بمبلغ اجمالي قدره(168,235/200 د.ك)  فقط مائة وثمانية وستون الف  ومائتين وخمسة 
وثالثون دينار  ومائتى فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد زكي     اختصاصي قانوني

افادة شركة المدير الكويتي بتمديد الكفالة البنكية للمناقصة رقم م و ث ف أ 2016/2015/3 
اعمل هندسة وتوريد وانشاء وتشغيل وصيانة مشروع االحمدي الثقافي حتى 2018/7/12 وتم 

تسليم الكفالة االصلية للمجلس

* علما بان المناقصة تحت نطاق عمل قانون المناقصات رقم 37 لسنة 1964

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة و يخطر المجلس بدراسة جميع العطاءات و موافاة 
الجهاز بالتوصية لمدة اسبوعين من تاريخ االخطار

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :05053
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2017/2016/10 مشروع  إنشاء وانجاز 
وصيانة مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية على / شركة الخالد للهندسة و المقاوالت 

(سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/3,798,292 د.ك) فقط ثالثة ماليين وسبعمائة وثمانية
وتسعون الف ومائتين واثنى وتسعون دينار الغير بناء على مالحظات ديوان المحاسبة.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 6012 المؤرخ في 2018/3/8 المتضمن مبلغ الترسية.

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10649
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

طلب تعديل توزيع مبالغ التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم و ش ج ع / 2013/2012/10 اعمال 
خدمة النزيل وتوريد الحفاظات لذوي االحتياجات الخاصة بقطاع الرعاية االجتماعية فيما يخص 

الهيئة العامة لذوي االعاقة المبرم مع / شركة العيسى لالجهزة الطبية و العلمية لتصبح على 
النحو التالي :

- توريد الحفاضات بمبلغ (-/210,000 د.ك)  فقط مائتين وعشر الف  دينار  الغير بدال من 
(1,584,866/880 د.ك)   مليون  وخمسمائة واربعة وثمانون الف  وثمانمائة وستة وستون 

دينار  وثمانمائة وثمانون فلس  الغير
- اعمال خدمه النزيل بمبلغ (1,584,866/880 د.ك)  مليون  وخمسمائة واربعة وثمانون الف  
وثمانمائة وستة وستون دينار  وثمانمائة وثمانون فلس  الغير بدال من  (-/210,000 د.ك)  فقط 

مائتين وعشر الف  دينار  الغير

وذلك لورود خطأ بتوزيع المبالغ في كتاب الوزارة السابق 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2520
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ش ج ع 2017/4-2018 اعمال اصالح و تشغيل و صيانة
معدات التكييف و التبريد و التدفئة و التهوية لصاالت االفراح التابعة لمباني الوزارة على 
الشركات المصنفة لدى الجهاز الفئة الثانية و الثالثة لالعمال االنشائية لمدة ثالث سنوات 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 82002 المؤرخ بتاريخ 2018/3/27 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%40)

* شروط المناقصة :
- خبرة خمس سنوات في مجال الصيانة 

- كشف تفصيلي عن العقود السابقة مع الجهات الحكومية خالل الخمس سنوات الماضية
- صورة عن الكتب الصادرة عن الجهات التي قام المناقص باعمال التشغيل و الصيانة الكاملة 

لها
- يلتزم المقاول الفائز بتقديم وثيقة تأمين من احدى شركات التأمين الكويتية المعتمدة عند توقيع 
العقد على ان تكون سارية المفعول طيلة مدة العقد و تجديدها في حالة تمديد العقد بقيمة شاملة 

التأمين على جميع العاملين لديهم  و المعدات و المباني

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4129
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد رقم 154-2015/2014 للمناقصة رقم هـ ع/ش ا 
م/2014/2013/2 استئجار باصات لنقل طلبة وطالبات الهيئة المبرم مع /شركة رابطة الكويت 
والخليج للنقل لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/7/6 حتى 2018/12/6 بمبلغ إجمالي قدره 

(608,626/167د.ك)  فقط ستمائة وثمانية الف  وستمائة وستة وعشرون دينار  ومائة وسبعة 
وستون فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ع/ش ا 

م/2018-2017/73

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (630) المؤرخ في 2018/1/21 والمتضمن طلب التمديد
- مرفق كتاب الوزارة رقم (1226) المؤرخ في 2018/2/5 والمتضمن رقم المناقصة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الفيلكاوي     رئيس قسم االجهزة

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2018/2017/20 توريد وتركيب اثاث المرحلة االولى من المكتبة المركزية بمبنى الهيئة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/37-2018/2017 توريد و تركيب و تشغيل معدات و اجهزة لمطبخ و كافتيريا كلية الدراسات 

التجارية التابعة للهيئة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/34  عدد كويت اليوم 1392تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/05/13 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1682$
 تاريخ الكتاب :2017/11/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم RFQ-2035225 تزويد رؤوس آبار للحفر 
التطويري واآلبار الطباشيرية وخدمات اخرى مرتبطة بها على اساس (3) مجموعات مفتوحة 

على جميع الموردين المحليين وعلى ان تكون المواد المطلوبة من صنع احدى الشركات 
المصنعة المعتمدة لدى الشركة والمدرجة اسماءها بوثائق المناقصة وفقا لما يلي:

1- ان يتم ترسية المجموعتين االولى والثانية على شركتين مصنعتين مختلفتين األمر الذي سيعود
على الشركة بالمنفعة تحسبا ألي مشكالت متوقعة تطرأ على الشركة المصنعة أو المعدات خالل 

فترة العقد لمدة خمس سنوات.
2-اذا تبين من خالل العطاءات المقدمة بأن االقل سعرا للمجموعتين االولى والثانية من نفس 
الشركة المصنعة والمطابقة فنيا يكون لشركة النفط الحق بالترسية على العطاء الذي يليه من 

شركة مصنعه اخرى مطابقة فنيا الحدى المجموعتين بما يحقق افضل مجموع اسعار

- اطلع الجهاز على كتب الشركة : 
- رقم 2018/61 المؤرخ في 2018/1/14 المتضمن نموذج اعالن الطرح المعدل

- رقم 2018/756المؤرخ بتاريخ 2018/4/9 المتضمن قائمة المصانع و التكلفة االجمالية 
للمجاميع 

- رقم 2018/561 المؤرخ بتاريخ 2018/3/6 المتضمن طلب طرح المناقصة
- رقم 2018/876 المؤرخ بتاريخ 2018/4/18 المتضمن االفادة بشان الشركات و عمليات 
الشراء المشابهة و ان جميع الشركات المدرجة بوثائق المناقصة يمكن لها تصنيع المواد 

المطلوبة 

*بيانات المناقصة:
- تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة و قبول العروض البديله حسب قائمة المصانع المعتمده و 
المذكوره بكتاب شركة نفط الكويت

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/873$
 تاريخ الكتاب :2018/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/53$
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم RFP - 2028846 تقديم 
 AHMADI خدمات عامة لمستشفى االحمدي في مجال التغذية و الغسيل و الكي و الخياطة
 HOSPITAL GENERAL SERVICES FOR CATERING LAUNDRY

 AND TAILORING

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2038910 تقديم خدمات مناولة المواد 
 PROVISION OF والتخليص الجمركي وإدارة الشحن وخدمات اخرى مرتبطة بها

 SERVICES FOR STORES MATERIAL HANDLING , CUSTOMS
 CLEARANCE , FREIGHT MANAGMNT AND ASSOCIATED

WORKS على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة وفقا ألسس ومعايير األختيار 
والتأهيل من قبل الشركة.

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة 

- ال تقبل عروض بديلة 

- اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/702 المؤرخ في 2018/4/1 المتضمن التعديل 
على اسس التاهيل  واالستبعادات

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :--
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/758$
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

 - RFP افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم
2022083 تركيب صمامات النابيب المياة المالحة و خطوط معالجة الملوحة في مراكز 
 INSTALLATION OF ESDVs & FVs ON التجميع جنوب و شرق الكويت

 S&EK GCS BRACHKISH WATER LINES OF OLD DESALTER
 TRANINS AT

 

طلب التالي :
اوال. تزويد الشركة بأصل المستندات المفقودة في عطاء ثالث اقل االسعار/ شركة كي سي سي 
للهندسة والمقاوالت للمناقصة رقم RFP-2022009 خدمات صيانة المباني والتكييف لمناطق 

عمليات الشركة في شمال الكويت
 BUILDING & AC MAINTENANCE SERVICES FOR NORTH

KUWAIT AREAS وذلك حتى يتسنى لها استكمال تقييم العطاء

ثانيا. استدعاء أول اقل االسعار/ شركة السيف المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لعمل 
موازنة تثمينية وفقا لنص المادة رقم (60) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 و 
(RISK MITIGATION) ذلك لتقليل المخاطر التي قد تقع على شركة نفط الكويت اثر ذلك

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت األولية مع استعجال الوزارة بموافاة 
الجهاز بالتوصية

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: تاجيل البت بالقرار لحين تزويد الجهاز بكتاب الحق

ثانيا: الموافقة على إستدعاء  أول اقل االسعار/ شركة السيف المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت
لعمل الموازنة تثمينية

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/241$
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

شركة الثويني التجارية ش م ك ( مقفلة )
 
 

(اعيد بحث) طلب اجراء الالزم بإصدار ملحق للمناقصة رقم RFP-2034573 تركيب خطوط 
حاويات نزع الملوحة جديدة في 9GS-21&GC-19,GC-10,GC يتماشى مع قوانين الجهاز 
للمناقصات العامة لالسباب الموضحة بكتاب الشركة مع تمديد موعد اقفال المناقصة ليتم اتاحة 

المساواة والمنافسة وتكافؤ الفرص للجميع

*اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم 2018/872 بتاريخ 2018/4/18 المتضمن الرد
على الشركة

- اطلع الجهاز على :
- كتاب شركة الثويني التجارية رقم 2018/565 المؤرخ في 2018/3/5 المتضمن تصحيح 

الخطأ المطبعي في رقم القانون بكتاب الشركة رقم 2018/241
-  كتاب شركة نفط الكويت رقم 2018/645 المؤرخ في 2018/3/22 المتضمن الرد على شكوى

شركة الثويني.

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد موعد إقفال المناقصة  لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :164
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :1588863
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
أوال: الغاء ترسية بند رقم (10-1) للمناقصة رقم هـ ط/2017/2016/14 تجهيز قسم الطب 

النووي - مستشفى جابر المرسى على / شركة نور للتكنولوجيا الطبية وذلك بناءا على مالحظات 
ديوان المحاسبة.

ثانيا : إعادة الترسية على / شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ إجمالي قدره (-/415,000 د.ك) فقط
اربعمائة وخمسة عشر الف دينار الغير .

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

(اعيد بحث) طلب التجديد االول لعقد التامين الصحي على الطلبة الكويتيين الدارسين بالمملكة 
المتحدة (عالج اسنان) المبرم مع / شركة UNUM DEVTAL لمدة سنة اعتبارا من 

2018/5/5 بمبلغ إجمالي قدره (-/170,000 د.ك) فقط مائة وسبعون الف  دينار  الغير وذلك 
السباب المذكورة بالكشف المرفق لكتاب الوزارة 

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1652129 بتاريخ 2018/4/23 المتضمن االفادة بشأن 
موافقة ادارة الفتوى و التشريع

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم 2017/64 المنعقد في 2017/8/28 فيما يخص 

البند رقم (10-1)

ثانيا: تأجيل البت بالقرار ألجتماع قادم لحين تجديد الكفاالت البنكية لمدة اسبوعين

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/34  عدد كويت اليوم 1392تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/05/13 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :454
 تاريخ الكتاب :2017/10/29

 
 
 

افادة الجهاز بشأن طرح المناقصة رقم هـ ط 2018/2017/595 تجهيز وحدة بنك الدم - منطقة 
العدان 595TN7 وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية بعدم استكمال مستندات الطرح.

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/34  عدد كويت اليوم 1392تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/05/13 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6549
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

 رقم الكتاب :239
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :179
 تاريخ الكتاب :2018/03/08

 
 
 

طلب ترسية مناقصة الخليج رقم (33) لتوريد لوازم تجهيز المستشفيات (المجموعة الثانية) على
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (7,324,437/600 $) ما يعادل (-

/2.270.576د.ك) فقط  مليونين  ومائتين وسبعون الف  وخمسمائة وستة وسبعون دينار  الغير

*علما بأن عملية التوريد ستكون على دفعات وسوف يتم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من 
مصروفات على بند االدوية 22120101 للسنة المالية 2019/2018 و 2020/2019

 

 FERRIC CARBOXYMALTOSE FERINJECT طلب اإلذن لشراء الدواء
MG50 المستخدم لعالج نقص الهيموجلوبين باالمر المباشر من / شركة الغانم هلثكير للتجارة 
العامة (الموزع المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري (-/3,600,000 يورو) ما يعادل (-/1,209,600

د.ك) فقط مليون ومائتان وتسعة آالف وستمائة دينار كويتي ال غير
ووفقا 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

 

 طلب االذن بالتعاقد المباشر ملف رقم004DS8 شراء لوازم طبية-ادارة المستودعات الطبية من
شركة/صفوان للتجارة والمقاوالت (موزع محلي ) بحدود مبلغ تقديري قدره (-/980,022 د.ك)  
فقط تسعمائة وثمانون الف  واثنى وعشرون دينار  الغير وفقا للمادة(18) من قانون المناقصات 

رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية .

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بحدود مبلغ ( (-\355,000 د.ك)  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 :229
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :224
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

طلب االذن لشراء المادة M 100 ADULT PRISMAFLEX المستخدمة كمستهلكات 
للغسيل الكلوي لمكائن الـPRISMA FLEX لمراكز غسيل الكلى من / شركة التقدم 

التكنولوجي (الوكيل الحصري) بمبلغ اجمالي تقديري (-/770,000 د.ك) فقط سبعمائة وسبعون 
ألف دينار كويتي ال غير

ووفقا 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

 

طلب االذن لشراء LOXOPROFEN AS SODIOM ROXOMIN 60MG حبوب 
لعالج إلتهابات المفاصل والعظام ومسكن لآلالم للمراكز التخصصية و المستشفيات باالمر 

المباشر من / شركة المعجل لألدوية (الموزع المحلي) بمبلغ اجمالي تقديري (-/546,750د.ك)  
فقط خمسمائة وستة واربعون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير

ووفقا 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

 

الموضوع
7

8

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 :183
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

طلب شراء البند رقم (157) بالونات ودعامات خاصة بقسطرة األطفال بأحجام مختلفة لحاجة 
مستشفي األميري على النحو التالي : 

- البند رقم (1/157) من / شركة بدر سلطان واخوانه بمبلغ اجمالي قدره (-/3,750 د.ك)  فقط 
ثالثة آالف وسبعمائة وخمسون دينار كويتي الغير .

- البند رقم (2/157) من / شركة طارق العوضي وشركاه بمبلغ اجمالي قدره (-/6,400 د.ك)  
فقط ستة آالف وأربعمائة دينار كويتي الغير .

- البند رقم (3/157) من / شركة ياكو الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/15,982 د.ك)  فقط خمسة 
عشر ألف وتسعمائة واثنان وثمانون دينار كويتي الغير 

- البند رقم (4/157) من / شركة التقدم التكنلوجي بمبلغ اجمالي قدره (-/17,500د.ك)  فقط 
سبعة عشر ألف وخمسمائة دينار كويتي الغير 

- البند رقم (5/157) من / شركة آرجون للتجارة العامة بمبلغ اجمالي قدره (-/348,973 د.ك)  
فقط ثالثمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وثالثة وسبعون دينار كويتي الغير

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 6443 المؤرخ بتاريخ 2018/3/26 المتضمن تعديل اسم 
الشركة االجنبية

 

الموضوع
9
م

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 :250
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :241
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :158
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

طلب االذن لشراء المادة OLZAPIN ZYPREXA 10MG المستخدمة لعالج االمراض 
النفسية لكافة المستشفيات باالمر المباشر من / شركة بدر سلطان واخوانة (موزع محلي) بمبلغ 
اجمالي تقديري (-/1,263,600 $) ما يعادل (-/382,239د.ك)  فقط ثالثمائة واثنى وثمانون 

الف ومائتين وتسعة وثالثون دينار  الغير 
ووفقا 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

 

طلب االذن لشراء المادة IBANDRONIC ACID BONVIVA 150MG حبوب 
مستخدمه لعالج هشاشة العظام لكافة المستشفيات باالمر المباشر من / شركة على عبد الوهاب 

المطوع التجارية (موزع محلي) بمبلغ اجمالي تقديري (-/800,000 $) ما يعادل 
(234.400/080د.ك)  فقط مائتين واربعة وثالثون الف  واربعمائة دينار  وثمانون فلس  الغير

ووفقا 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

 

طلب إعادة عرض ترسية الممارسة رقم هـ ط 2014/2013/641 لعقد التوريد رقم ( هـ ط 
 DIGITAL COLOR DOPPLER 2017/0052) شراء أجهزة وملحقاتها

ULTRASOUNDS لمجلس أقسام أمراض النساء والوالدة لعدة مستشفيات على / شركة 
التقدم التكنولوجي (سادس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/178,000 د.ك)  فقط مائة 

وثمانية وسبعون الف  دينار  الغير بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
10

11

12

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 بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة
وموافقة 

ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :203
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :236
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 STRECULIA+FRANGULA GRANULES,UNIT:BOX طلب االذن لشراء مادة
لعالج حاالت االمساك لحاجة كافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات باالمر المباشر من/ 

شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (الموزع المحلي) بمبلغ اجمالي قدره
 (-/534.750يورو) ما يعادل (-/175,933 د.ك) فقط مائة وخمسة وسبعون الف  وتسعمائة 

وثالثة وثالثون دينار  الغير
ووفقا 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

- مرفق كتاب الوزارة رقم 277 المؤرخ بتاريخ 2018/4/2 المتضمن شهادة تسجيل مواد سارية 
المفعول و كتاب توكيل الشركة كموزع محلي

 

طلب االذن لشراء الدواء AGLUCOSIDASE ALFA (MYOZYME) 50 MG مادة 
تستخدم لعالج مرض جوشر لقسم االطفال في مستشفى الجهراء باالمر المباشر من / شركة بدر 

سلطان واخوانه (الموزع المحلي للمادة المذكورة) بمبلغ اجمالي وقدره (-/158,400 د.ك) فقط 
مائة وثمانية وخمسون ألف وأربعمائة دينار كويتي  ال غير

ووفقا 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

 

الموضوع
13

14

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 :2018/159
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :240
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

طلب إعادة عرض ترسية الممارسة رقم (هـ ط 2014/2013/871 لعقد التوريد رقم هـ ط 
 X-RAY DUAL DETECTOR DIGITAL 2017/0258) شراء أجهزة وملحقاتها

UNITS لمجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعى لمركز على صباح السالم على / شركة التقدم 
التكنولوجي (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/158,000 د.ك)  فقط مائة وثمانية 

وخمسون الف  دينار  الغير بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 

طلب االذن لشراء دواء(مادة) ELECARE JUNIOR المستخدمة لألطفال ذوي حساسية 
بروتين الحليب البقري CMPA فوق عمر السنة لكافة المستشفيات باالمر المباشر من / شركة 
المعجل لألدوية (موزع محلي) بمبلغ اجمالي تقديري (-/324,000 $) ما يعادل (-/98,172 

د.ك) فقط ثمانية وتسعون ألف ومائة واثنان وسبعون دينار كويتي ال غير
ووفقا 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

 

الموضوع
15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

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 :162
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/167
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

طلب اإلذن لشراء البند رقم (136) حشوات تجميلية ومواد استهالكية لقسم التيجان والجسور 
لحاجة جميع عيادات ومراكز األسنان على النحو التالي :-

- البند رقم (1/136) من / شركة التقدم التكنلوجي بمبلغ اجمالي قدره (-/1,976 د.ك)  فقط ألف
وتسعمائة وست وسبعون دينار كويتي الغير .

- البند رقم (2/136) من / شركة السيافي للتجهيزات الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/2,100 د.ك) 
فقط ألفان ومائة دينار كويتي الغير .

- البند رقم (3/136) من / شركة الساير الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/7,650 د.ك)  فقط سبعة 
آالف وستمائة وخمسين دينار كويتي الغير .

- البند رقم (4/136) من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة بمبلغ اجمالي قدره
(-/41,300 د.ك)  فقط واحد وأربعون ألف وثالثمائة دينار كويتي الغير .

- البند رقم (5/136) من / شركة المتحدة للتقنيات الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/43,808 د.ك)  
فقط ثالث وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية دينار كويتي الغير .

- مرفق تقرير قسم الممارسات

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد االدوية والمستحضرات الطبية للشركة المصنعة 
STRECK,USA الستيراد وتصدير االدوية والمواد الطبية ولوازم التجميل لتصبح مع/شركة 
حلول طبية مبتكرة بدال من/ شركة وربة للتجهيزات الطبية بنفس القيمة االجمالية وذلك النتقال 

الوكالة

 

الموضوع
17

18

م

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

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6293
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :6195
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد التوريد رقم (14/0059G) من مناقصة الخليج رقم 
 BYER (35) لتوريد ادوية و مستحضرات طبية (المجموعة الثانية) للشركة المصنعة

HEALTHCARE  ليصبح مع / شركة الغانم هلثكير بدال من شركة ياكو الطبية بنفس القيمة 
االجمالية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد التوريد رقم (16/0239C) توريد أدوية (حبوب) 
 sanofi لعالج الحموضة لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات للشركة المصنعة
aventis / italy ليصبح مع/ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية بدال من / شركة ياكو 

الطبية بنفس القيمة االجمالية وذلك النتقال وكالة التوزيع و التسويق للمادة

 

الموضوع
19

20

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/973$
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/940$
 تاريخ الكتاب :2018/04/25

 
 
 

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 مختبرات الشرق االوسط البيئية

2- شركة جدار الضيافة للتجارة العامة و المقاوالت
3- شركة الجهراء للتجارة العامة

4- شركة عوازل الكويت لمواد البناء
5- شركة التميمي الدولية للخدمات البترولية و مقاوالتها فرع من شركة التميمي الدولية للتجارة

العامة
6- مؤسسة تام كابيتال التجارية

 

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 الفاطمي للتجارة العامة 

2- شركة الهالل الدولية العامة
3- شركة الشال لالستشارات

4- شركة تراديوم للحلول الطبية
5- شركة التخصص العالمية الطبية

6- انترتليكوم لتصميم و ادارة مواقع االنترنت فرع من شركة كيوكو للتجارة العامة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

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  
االربعاء الموافق 02-05-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


