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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/74
20-محرم-1439 هـ 

   االربعاء
2017-10-11 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-10-11

)(   االربعاء2017/74 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
محمد ناصر الخرافي

د/مرسال سعد الماجدي
سالم ذياب العنزي

د/مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

د/جنان محسن بوشهري
هيفاء عبدالعزيز المضف

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  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

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

للتخطيط والتنمية

المهندس/ محمد العنزي     نائب المدير العام 
للشئون الفنية

السيد/ معتز الفضل     مدير نظم المعلومات

السيد/ علي يونس     الشئون اإلدارية
السيدة/ بدور اللوغاني     برئيس قسم الخدمات

الفنية

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2

1

2
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي
 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة الدفاع
 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل وزارة المالية
 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

السيده/ مها الفضلي     رئيس قسم الميزانية

السيد/ناصر الحمد     مدير الشئون اإلدارية
السيد/هشام عثمان     كبير إختصاصي محاسبة

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات

السيد/ صالح القطان     مالزم اول
السيد/ نواف البليهيس     مراقب الميزانية

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج 
اإلنشائي

السيد/ عبدالله الحميدي     رئيس قسم السيارات
السيدة/ نجوى العوضي     مهندسة رئيس قسم

الوصالت البرية
السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة 

المناقصات

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط 
والمشاريع

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم 
الشبكات والمحطات

السيدة/ فضيلة النجار     كبير مهندسي 
اختصاصيين مدني

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

2
3

4

5
6
7

8
9

10

11

12

13

14

15

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

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم اإلسالمية
المناقصات

17
18



2017/74

  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 :

فض العطاءات

وزارة التعليم العالي

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير خدمات االمن والحراسة لمبنى وزارة التعليم العالي والمعهد الرقم :- ممارسة 1 /2017
العالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الموسيقية والجهاز الوطني لإلعتماد االكاديمي

 

الموضوع
1
م

فتحت مظاريف الممارسة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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 العدل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017020894
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم و ع/2017/2016/11 استئجار سيارات مع سائق لخدمات ادارة 
الخبراء بالوزارة لمدة ثالث سنوات .

- المناقصة عامة . 
-التقبل العروض البديلة  .

- ال تقبل التجزئة .
- نسبة االوامر التغييرية %25 .

- خبرة ال تقل عن 5 سنوات .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المتخصصة

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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 :

األمانة العامة لألوقاف

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8995
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

(إعيد بحث) طلب اعادة ترسية الممارسة رقم 15-2017/2016 تقديم خدمات تنظيف مقر االمانة
لمدة ثالث سنوات على/ شركة وهج الجزيرة لمقاوالت وتنظيف المباني (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/224,280 د.ك)  فقط مائتين واربعة وعشرون الف  ومائتين وثمانون دينار  
الغير بناء على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ناصر الحمد     مدير الشئون اإلدارية
السيد/هشام عثمان     كبير إختصاصي محاسبة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق باجتماع رقم (2017/38) المنعقد بتاريخ 2017/5/17 الموافقة على 

طلب ترسية الممارسة
ثانيا: عدم الموافقة ودراسة العروض التي تلي ثاني أقل االسعار وموافاة الجهاز بالتوصية 

عدم موافقة
نائب الرئيس للجهاز/  فيصل حمد المزين
عضو الجهاز/ اللواء/ فهد عيد بن فهد

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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 الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27241140336
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم ود/ت م/2414/1/191160 توريد هدايا متنوعة على/ شركة رويال 
جت للتجارة العامة (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/58.500 د.ك) فقط ثمانية وخمسون 

الف وخمسمائة دينار الغير.

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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 :

وزارة الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :47678
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لتجديد تراخيص مايكروسوفت 
اإلضافية من العقد الجماعي رقم (ج م /183) بمبلغ اجمالي وقدره (-/98.864 د.ك) فقط ثمان 

وتسعون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون دينار كويتي ال غير

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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 :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5012
 تاريخ الكتاب :2017/09/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ب/2017/2016/8 صيانة برنامج ادارة المشاريع 
على شركة تكنولوجيا المعلومات الوطنية لخدمات الكمبيوتر (أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/22,000 د.ك) فقط اثنى وعشرون الف  دينار  الغير

* كما أطلع الجهاز على كتابي الهيئة رقم (4542) المؤرخ في 2017/8/22 المتضمنين اعتذار 
الهيئة عن المناقصة لحين إعتماد الميزانية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ محمد العنزي     نائب المدير العام للشئون الفنية
السيد/ معتز الفضل     مدير نظم المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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 لشئون القصر

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12155
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد المناقصة رقم 2-2017/2016 تقديم خدمات استشارية في مجال نظم 
وتقنية المعلومات المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة سنة اعتبارا من 

2018/1/15 بمبلغ إجمالي قدره (-/164,205 د.ك )  فقط مائة واربعة وستون الف  ومائتين 
وخمسة دينار  الغير .

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار مع االلتزام بقانون 
المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 على أن تطرح بمناقصة مستقبال

وعدم موافقة 
نائب الرئيس/ فيصل حمد المزين

عضو الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد
عضو الجهاز/ الدكتورة جنان محسن بوشهري

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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 :

بيت الزكاة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3656
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم ب ز2017/1 تراخيص أوراكل اإلضافية للنظام المالي وشئون 
الموظفين على الشركات المتخصصة 

- المناقصة عامة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات 

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page13 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20027
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

طلب طرح الممارسة ممارسة 2018/2017/12 تقديم خدمات النظافة والمناولة وخدمات اخرى 

-اطلع الجهاز علىكتاب رقم 24145 المؤرخ في 2017/9/7 والمتضمن عدم وجود إعتماد مالي 
-غير قابلة للتجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي يونس     الشئون اإلدارية
السيدة/ بدور اللوغاني     برئيس قسم الخدمات الفنية

السيده/ مها الفضلي     رئيس قسم الميزانية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page14 اجتماع رقم :

وزارة المالية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :39337
 تاريخ الكتاب :2017/10/02

 
 
 

 رقم الكتاب :39284
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

طلب طرح  الممارسة رقم 2017/9-2018 تصميم وتنفيذ اصالحات سوق العمل في الكويت بين 
الشركات المتخصصة عن طريق االعالن في الجريدة الرسمية .

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

 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/2017/5 مع /شركةايبال الستشارات الكمبيوتر(الوكيل 
الحصري) لتوفير تراخيص مايكروسوفت مع ميزة التحديث بمبلغ اجمالي قدره (-/831,417 

د.ك) فقط ثمانمائة واحدى وثالثون الف واربعمائة وسبعةعشر دينار  الغير.

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

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page15 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :16314
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :15757
 تاريخ الكتاب :2017/09/26

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 32-2014/2013 أعمال نظافة مبنى االوزارة المبرم مع /
مركز الرواد للخدمات البيئية - فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت  لمدة 

ستة أشهر اعتبارا من 2017/11/16 حتى 5/16/ 2018 بمبلغ اجمالي قدره(-/109,056 د.ك) 
فقط مائة وتسعة الف  وستة وخمسون دينار الغير لحين طرح مناقصة جديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

طلب طرح المناقصة رقم أ . ف 2018/2017/19 أعمال هدم واعادة بناء وانشاء وانجاز 
وصيانة مسجد / عبدالعزيز الفليج بمنطقة جليب الشيوخ - قطعة (13) على الشركات المصنفة 

بالفئة الرابعة اعمال انشائية

- المناقصة محدودة. 
-التقبل العروض البديلة  .

- ال تقبل التجزئة .
- نسبة االوامر التغييرية %25 .

- مدة االنجاز 510 يوم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

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 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page16 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للطيران المدني

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/1380$
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :13221
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

طلب التجديد الخامس لعقد الممارسة  رقم 28-2011/2010 صيانة اجهزة مواقف السيارات 
واالبواب االوتوماتيكية باالدارة المبرم مع / شركة يو تي سي للتجارة العامة لمدة سنة اعتبارا من
2017/12/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي و قدره (-/19,000د.ك) فقط تسعة عشر ألف 

دينار كويتي ال غير , وذلك لألسباب المذكورة في كتاب اإلدارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات

طلب تعديل ترسية الممارسة رقم 2017/2016/4 توفير مراسلين مع سياراتهم للعمل باالدارة 
لمدة ثالث سنوات لتصبح على/ شركة الشامية كار لتأجير السيارات (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 

إجمالى قدره (302.882/400د.ك) بدال من/ شركة االضافه الكويتية للتجاره العامة والمقاوالت 
(اقل االسعار) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب االدارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

  قرر مجلس اإلدارة التالي:
أوال: إلغاء القرار السابق  بإجتماع (2016/91) المنعقد في2016/12/21 المتضمن الموافقة 

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2068
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2242
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

طلب الموافقة على تعديل مسمى المناقصة رقم ق ص/ط/366 صيانة عامة للطرق والساحات في
محافظة مبارك الكبير (صباح السالم) المرساة على/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (اقل

االسعار)     بدال من صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة مبارك الكبير ( ابو فطيرة - 
العدان- صباح السالم)  و ذلك ليتسنى لهم استكمال اجراءات التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيدة/ فضيلة النجار     كبير مهندسي اختصاصيين مدني

طلب طرح المناقصة رقم هـ ص /210 دراسة وتصميم وإدارة وتشغيل وصيانة توسعة محطة 
تنقية كبد الحالية واألعمال المكملة لها بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق لكتاب الوزارة.

* التقبل العروض البديلة 
*التقبل التجزئة

* المناقصة بنظام التصميم و البناء 
* اطلع الجهاز على األسس والمعايير على أن تكون مدة الطرح (60) يوما 

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2480) المؤرخ في 2017/9/24 و المتضمن توضيح 
بأن المناقصة عبارة عن دراسة وتصميم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيدة/ فضيلة النجار     كبير مهندسي اختصاصيين مدني

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة طبقا للمادة رقم (39) من قانون المناقصات العامة رقم 
(49) لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page18 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2510
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

طلب إلغاء الممارسة إ م م /2015/12/2-2016 عمل صيانة جذرية لمحطة تزويد الوقود 
بالشويخ وذلك بعد أن تم طرح الممارسة الجديدة إ م م /2018-2017/1/2 .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيدة/ فضيلة النجار     كبير مهندسي اختصاصيين مدني

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page19 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :29232
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2281
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

طلب التمديد الثاني 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 شهور (مشهره) إعتبارا من 2018/1/14حتى 2018/7/13 بمبلغ 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نجوى العوضي     مهندسة رئيس قسم الوصالت البرية
السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات

السيد/ عبدالله الحميدي     رئيس قسم السيارات

طلب طرح المناقصة رقم ب ب هـ 2016/2015/7 تنظيف وخدمة مرافق ومكاتب الوزارة

* خبرة التقل عن 5 سنوات بالعقود الحكومية في مجال تنظيف وخدمة المرافق الحكومية 
* اليقل رأس مال الشركة عن (-/500,000د.ك)

* التقبل العروض البديلة 
* التقبل التجزئة 

* األوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات
السيدة/ نجوى العوضي     مهندسة رئيس قسم الوصالت البرية

السيد/ عبدالله الحميدي     رئيس قسم السيارات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page20 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2241
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

(اعيد بحث) إفادة الوزارة بتعديل موافقة الجهاز على التجديد األول لعقد الممارسة رقم 
2017/2016/6 صيانة اجهزة2011 صيانة اجهزة لوسنت ( لمدة 3سنوات ) لتصبح تعاقد 

مباشر مع شركة / الكاتيل لوسنت الشرق األوسط و وكيلها المحلي شركة / علي الغانم وأوالده 
للتجارة العامة والمقاوالت بنفس الشروط واألسعار , وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2627 المؤرخ في 2017/10/4 المتضمن طلب التعاقد 
المباشر وكتاب رقم 2673 بتاريخ 2017/10/10 المتضمن إلغاء التجديد والتعاقد المباشر

* اطلع الجهاز على فاكس كتاب ديوان المحاسبة رقم 3237 المؤرخ في 2017/8/27

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب الشراد     مراقب ادارة المناقصات
السيدة/ نجوى العوضي     مهندسة رئيس قسم الوصالت البرية

السيد/ عبدالله الحميدي     رئيس قسم السيارات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة إستنادا على موافقة ديوان المحاسبة

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page21 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :25249
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم ب ك / أ
أ / 2013/2012/8 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعة لها 
في محافظتي العاصمة والجهراء المبرم مع / شركة بدر المال وإخوانة لمده ثالثة اشهر اعتبارا 

من 2017/10/14 حتى 2018/1/13 بمبلغ اجمالي قدره (110,715/250د.ك) فقط مائة وعشر
الف  وسبعمائة وخمسةعشر دينار  ومائتين وخمسون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجرءات طرح المناقصة الجديدة رقم 12 /2016 /2017 االقفال في 2017/11/12 وذلك لتوافر
اإلعتماد المالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/68) 
بتاريخ 9/20/ 2017 المتضمن عدم الموافقة لعدم توافر اإلعتماد المالي

ثانيا: الموافقة على التمديد الرابع

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page22 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :23603
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/4 (ع) توفير اخصائيين وخدمات الدعم الفني في مجال 
نظم معلومات ببلدية الكويت

-مناقصة عامة
-ال تقبل التجزئة

-االوامر التغييرية (%25)
-ال تقبل عروض بديلة 

- المناقصة مفتوحة على الشركات المتخصصة في هذا المجال ولديها خبره ال تقل عن خمس 
سنوات 

-مدة العقد ثالث سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

نائب الرئيس للجهاز/ فيصل حمد المزين
عضو الجهاز المركزي/ د. جنان بوشهري

عضو الجهاز المركزي/ محمد ناصر الخرافي
ممثل إدارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. / مبارك فهاد العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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 
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Page23 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :25070
 تاريخ الكتاب :2017/10/05

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/2017/1 توفير نظم وتراخيص برمجيات نظم المعلومات 
الجغرافية GIS من شركة ESRI العالمية مع / شركة أوبن وير الستشارات الكمبيوتر (الوكيل 
الحصري لهذه األنظمة والتراخيص) بمبلغ إجمالي قدره (-/300.000 د.ك) فقط ثالث مائة ألف 

دينار كويتي ال غير لمدة ثالث سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :27742
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :19541
 تاريخ الكتاب :2017/07/17

 
 
 

طلب تمديد فتره دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م / 2017/2016/47 تزويد وتنفيذ والتشغيل
المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة الدوحة الغربية 

لمدة 30 يوم إعتبارا من تاريخ 2017/10/12 حتى 2017/11/11وذلك لألسباب المذكورة بكتاب
الوزارة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م / 83-2016 /2017 استئجار سيارات متنوعة (مع 
سائق / بدون سائق ) 

* قابلة للتجزئة 
* التقبل العروض البديلة 

 * محدودة على الشركات التي تنطبق عليها شروط التأهيل في البند (33)
* أوامر تغييرية %20

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن
شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا و شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت إلجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع تعديل الشروط التاليه:
اوال: من شروط تأهيل الشركات بند (33) فقرة (أ) الشهادات المطلوبة

1- صورة عن إعتماد التوقيع للقوى العاملة
2- صورة لعقد او عقود مع جهات حكومية ل (10) سنوات سابقة

وعدم موافقة
عضو الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page25 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :26569
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :26628
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

طلب  تمديد  فترة دراسة طلبات تأهيل الشركات المحلية والعالمية لتصنيع وتوريد وتركيب 
وصيانة السويتشجير GIS لمده شهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب تمديد فترة دراسة طلبات تأهيل الشركات المحلية والعالمية لتصنيع وتوريد وتركيب وصيانة
محوالت القوى الكهربائية لمده شهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
3

4

م

  تخطر الوزارة بتزويد الجهاز بالنتيجة عند طلب طرح المناقصة

  تخطر الوزارة بتزويد الجهاز بالنتيجة عند طلب طرح المناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2017/74

  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       

Page26 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :24243
 تاريخ الكتاب :2017/08/28

 
 
 

 رقم الكتاب :27152
 تاريخ الكتاب :2017/10/03

 
 
 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم وك م/382/2016/13ش طلب لنظام البطاريات 110 فولت/ 24 
فولت شحن/تحويل إلدارة محطة الصبية على النحو التالي: 

* البنود ( 6.4.3.2.1) من/ شركة المنتصر للتجارة العامة و المقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدرة (-/13.954 د.ك) فقط ثالثةعشر الف  وتسعمائة واربعة وخمسون دينار  الغير

*البندين ( 7.8) من/ شركة الخدمات البترولية (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (2.123/840 
د.ك) فقط  الفين  ومائة وثالثة وعشرون دينار  وثمانمائة واربعون فلس  الغير

* البند(5) من/ شركة الخدمات البترولية (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدرة (1.288/280 
د.ك) فقط  الف  ومائتين وثمانية وثمانون دينار  ومائتين وثمانون فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب الغاء الممارسة  رقم 2016/539 كروت تحكم االلكترونية وذلك ألن جميع العطاءات غير 
مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع
5

6

م

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

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       

Page27 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9944
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/44-2017 لتحديث شبكة اإلدارة العامة للشئون المالية لإلدارة
العامة لنظم المعلومات بالوزارة على/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (أقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدرة (-/179.436 د.ك) فقط مائة وتسعة وسبعون الف  واربعمائة وستة وثالثون 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/ صالح القطان     مالزم اول
السيد/ نواف البليهيس     مراقب الميزانية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10030
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 رقم الكتاب :10032
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 رقم الكتاب :10029
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/1 إصدار تذاكر سفر المبعدين خارج البالد 
لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية ( إدارة اإلبعاد ) بالوزارة المبرم مع / شركة ريتز للسياحة 

والسفر لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/10/1 حتى 2018/3/31 دون تكلفة مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح القطان     مالزم اول
السيد/ نواف البليهيس     مراقب الميزانية

طلب التمديد الرابع للعقد رقم 2014/2013/330 من المناقصة رقم 2013/2012/1 إصدار 
تذاكر سفر المبعدين خارج البالد لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية ( إدارة اإلبعاد ) بالوزارة 
المبرم مع / شركة بودي للطيران لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/10/1 حتى 2018/3/31 

بدون اعباء مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح القطان     مالزم اول
السيد/ نواف البليهيس     مراقب الميزانية

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/1 إصدار تذاكر سفر المبعدين خارج البالد 
لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية ( إدارة اإلبعاد ) بالوزارة المبرم مع / شركة ريتز للسياحة 

والسفر لمده ستة اشهر اعتبارا من 2017/10/1 حتى 2018/3/31 دون تكلفة مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح القطان     مالزم اول
السيد/ نواف البليهيس     مراقب الميزانية

الموضوع
2

3

4

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 

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :10101
 تاريخ الكتاب :2017/10/02

 
 
 

 رقم الكتاب :6454
 تاريخ الكتاب :2017/07/05

 
 
 

طلب التمديد الزمني االول لعقد المناقصة رقم 2012/2011/85 اعمال انشاء و انجاز وصيانة 
مبني نادي الفروسية لإلدارة العامة لإلنشاءات و الصيانة ( إدارة هندسة اإلنشاءات ) بالوزارة 
المبرم مع / شركة المنذر العقارية لمده (251) يوما اعتبارا من 2017/8/30 دون تكلفة مادية 

وذلك لألسباب الموضحة بكتابهم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح القطان     مالزم اول
السيد/ نواف البليهيس     مراقب الميزانية

(إعيد بحث) طلب شطب/ شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت من مناقصات الداخلية
وذلك العتذار الشركة عن تجديد الكفالة االولية للمناقصة رقم 2016/2015/11 صيانة وتسليك 

وتنظيف شبكة صرف المجاري واالمطار باكاديمية سعدالعبدالله للعلوم االمنية ومعهد الهيئة 
المساندة بخيطان - لالدارة العامة لالنشاءات والصيانة (ادارة هندسة االنشاءات ) - بالوزارة 

-اطلع الجهاز على كتاب شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاوالت رقم 359 المؤرخ في 
2017/8/21 المتضمن إفادتهم بقبول الجهاز المسبق العتذار عن تمديد صالحية األسعار وذلك 

لتغييراألسعار وعدم تمكنهم من الحفاظ عليها لمدة قاربت العام.

- سيحضر من جانب الوزارة:-
* المالزم اول / صالح القطان 

* السيد/ نواف البليهيس     مراقب الميزانية

-سيحضر من جانب الشركة:-
* السيد/ هيثم محمد الحاج حيدر                       مدير المشاريع

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9946
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 رقم الكتاب :9955
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

 رقم الكتاب :9952
 تاريخ الكتاب :2017/10/01

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم (2016/20-2017) لتوريد عدد(800000) ثمانية ماليين نموذج 
سمة دخول جديدة لإلدارة العامة لشؤن اإلقامة على/شركة دانة جلوبال سيكيورتي جروب (أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/70,000 د.ك)  سبعون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح القطان     مالزم اول
السيد/ نواف البليهيس     مراقب الميزانية

طلب إلغاء الممارسة رقم 2015/2014/134 مشروع نظام الشيخ زايد لالتصاالت العصري 
توريد وتشغيل خطين انترنت  وذلك لعدم مطابقة جميع العطاءات للمواصفات الفنية المطلوبة 
وحيث أن الوزارة على ان يتم إعادة الطرح من ضمن القانون الجديد رقم (49) لسنة 2016.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح القطان     مالزم اول
السيد/ نواف البليهيس     مراقب الميزانية

طلب إلغاء الممارسة رقم (2017/2016/147) توريد وتركيب أثاث مكتبي لمبنى المكتبة 
المركزية اإللكترونية بأكادمية سعد العبدالله للعلوم االمنية بالوزارة وذلك لعدم تقدم أي من 

الشركات لموضوع الممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح القطان     مالزم اول
السيد/ نواف البليهيس     مراقب الميزانية

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االلغاء فقط

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1401$
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

    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 (6)
عدد الشركات االجنبية (1)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

بلدية الكويت

 رقم الكتاب :2174
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

 رقم الكتاب :25153
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع/ المكتب الهندسي المشترك للقيام بأعمال اإلتفاقية رقم أ/هـ م أ/308 
دراسة وتصميم واإلشراف على المبنى الشمالي الجديد لديوان المحاسبة على النحو التالي:

- أعمال التصميم بتكلفة تقديرية (-/300،000 د.ك) ولمدة (6) أشهر
- أعمال اإلشراف على التنفيذ بتكلفة تقديرية (-/1،500،000 د.ك) ولمدة (39) شهر

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2545 المؤرخ في 2017/10/4 المتضمن التكلفة 
التقديرية ومدة األعمال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

السيدة/ فضيلة النجار     كبير مهندسي اختصاصيين مدني

طلب التعاقد مع المكتب العالمي/ Parsons Brinker hoff بالمشاركة مع المكتب المحلي/ دار
الكويت لالستشارات الفنية (الفائز األول فنيا وماليا) لمشروع التحديث المستمر للنموذج 

المروري بمبلغ إجمالي قدره (-/1،238،909 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 25153 المؤرخ في 2017/10/8 المتضمن القيمة 
التقديرية والتقييم الفني والمالي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر إعتماد مالي

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

جامعة الكويت

مؤسسة الموانئ الكويتية

 رقم الكتاب :10910
 تاريخ الكتاب :2017/09/27

 
 
 

 رقم الكتاب :5245
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

طلب التعاقد مع ائتالف االستشاريين المكون من:
Perkins Eastman Architects DPC االستشاري العالمي الرئيسي بيركنز إيستمتان -

Ennead Architects LLP االستشاري العالمي إناد آركتكتس -
Arup USA, Inc االستشاري العالمي آروب - الواليات المتحدة األمريكية -

 ,Ted Jacob Engineering Group االستشاري العالمي تيد جاكوب انجنيرنج جروب -
Inc

- االستشاري المحلي دار استشارات الجزيرة
للقيام بأعمال اإلتفاقية رقم ج ك/2016/18-2017 الدراسة والتصميم واإلشراف على الحرم 

الطبي بمدينة صباح السالم الجامعية بمبلغ إجمالي قدره (-/49،792،911 د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الدكتور/ قتيبة الرزوقي     مدير الرنامج اإلنشائي

طلب التعاقد مع/ شركة عالم البيئة للتجارة العامة والمقاوالت (الفائز األول فنيا وماليا) للقيام 
بالدراسة االستشارية الخاصة بالمردود البيئي واالجتماعي لتطوير وتوسعة ميناء الشعيبة 

وتطوير المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة وإنشاء مدينة لوجستية وتطوير وتوسعة ميناء 
الدوحة وتطوير نقعة الفنطاس التابعة للمؤسسة بمبلغ إجمالي قدره (98،207/500 د.ك)

- كما اطلع الجهاز على كتاب الموانئ رقم 5882 المؤرخ في 2017/10/2 المتضمن قيمة العقد
والدراسة الفنية والمالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط والمشاريع

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة

عضو الجهاز/ عبدالعزيز السمحان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 16-10-2017 الساعة التاسعة صباحا. 


