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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/74
26-محرم-1440 هـ 

   االثنين 
2018-10-08 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-10-08

)(   االثنين 2018/74 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

د. رنا عبدالله الفارس

حامد أحمد العلبان
عادل إبراهيم خريبط

عبدالمحسن مزيد الصانع
السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

السيد/ فهد علي المراد

محمد ناصر الخرافي
د. محمد عبدالله العيسى
د.مرسال سعد الماجدي

هيا أحمد الودعاني

بدر عبداللطيف الدويسان
عبدالله سعود العبدالرزاق

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
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تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  10-10-2018 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 للرياضة

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب 
والرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

السيد/ فيصل االستاذ     مدير ادارة الخدمة 
االجتماعية والنفسية

السيد/ احمد العنزي     نائب المدير العام 
للشؤون االدارية والمالية

السيدة/ لولوة القطان     باحث قانوني أول

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ فوزي الخميس     مراقب 
االستديوهات

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ عبدالكريم عبدالله     رئيس قسم 
الغسيل الكلوي

السيد/ ناصر العتيبي     مدير إدارة التشغيل

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم 
الصيانة
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2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/10/21 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرقم :- و ك م /2016/7261

الرقم :- و ك م/ 2018/2017-35

الرقم :- و ك م /2019/2018/22

الرقم :- و ك م /26 /2017 - 2018

الرقم :- أ.ف 2018/2017/13

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع الرغوة لمحطات توليد 
القوى الكهربائية وتقطير المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  األعمال المدنية والصيانة الجذرية لمناهيل الكيبالت ذات الجهود 
حتى 400 ك.ف

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال إصالح وصيانة وتشغيل معدات التكييف والتهوية في 
محطات ضخ المياه ومكاتب طوارئ المياه ومواقع األعمال الكيماوية وملحقاتها والتناضح 

العكسي والمياه الجوفية في مناطق متفرقة بدولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الزراعة بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية و 
تقطير المياه

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال تنظيف مباني المسجد الكبير وملحقاته

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4
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م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/10/21 اجتماع رقم :

فض العطاءات

شركة نفط الكويت

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

2028537-RFP -: الرقم

1016191 #ITB -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تطوير شبكة توزيع الكهرباء و االعمال المرتبطة بها للمضخات 
الكهربائية المغمورة في آبار غرب الكويت 

 UNDERGROUND POWER DISTRIBUTION NETWORK AND
ASSOCIATED WORKS FOR ESP WELLS IN WEST KUWAIT AREA

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات هندسية و شراء و انشاءات احتياطية لمشروع مصفاة 
الزور

Standby service contract for AL_Zour Refinery 

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

  قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة شهر

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/10/21 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :18930
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ش ر 2016/2015/9 تنفيذ أعمال إنشاء وانجاز 
وصيانة مجمع أحواض السباحة بنادي النصر الرياضي المبرم مع / مؤسسة المزان للتجارة 

العامة والمقاوالت اعتبارا من 2019/3/1 حتى 2019/4/30 بدون تكلفة مالية الستمرار المكتب
االستشاري بتنفيذ اعمال العقد

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/10/21 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب والرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/18599
 تاريخ الكتاب :2018/09/13

 
 
 

الهيئة العامة للرياضة 
اإلفادة بأسباب تأخير الجهه لتنفيذ المشروع لعقد المناقصة رقم هـ ش ر 2016/2015/8 أعمال 

انشاء وانجاز وصيانة مجمع صاالت االلعاب الجماعية والفردية بنادي الشباب الرياضي

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/10/21 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7087
 تاريخ الكتاب :2018/08/30

 
 
 

طلب التعاقد المباشر لشراء شهادات الكترونية (PKI) مع/شركة الديار المتحدة للتجارة و 
المقاوالت  بمبلغ اجمالي قدره (-/1,480,000 د.ك) فقط  مليون  وثمانمائة وخمسون الف  
دينار  الغير وذلك العتبارها الوكيل المحلي بناءا على المادة (18) من قانون المناقصات رقم 

(49) لسنة 2016

إطلع الجهاز على  كتاب رقم 7878 المؤرخ في 2018/9/30 المتضمن الوكالة سارية حتى 
2020/2/15

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر العتيبي     مدير إدارة التشغيل

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الهيئة

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/10/21 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5078
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب المجلس اتخاذ الجهاز ما يراه مناسبا بشأن عدم موافقة ديوان المحاسبة على 
ترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 2017/2016/1 خدمات األمن والحراسة للمقر الرئيسي 

للمجلس واإلدارات التابعة له المرساة على/ الشركة العالمية لألمن والسالمة (أقل األسعار مكرر)
بمبلغ اجمالي قدره (-/667,800 د.ك) فقط ستمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة دينار ال غير 

وذلك لعدم تطبيق المادة (50) من قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964

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



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/10/21 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1750/5/1558
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد تأجير سيارات الصيانة والنقليات والضيافة من عقد المناقصة رقم 
2012/2011/25 تاجير سيارات المدراء والمشاريع البحثية والصيانة والنقليات والضيافة 
المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري و اوالده للسيارات  اعتبارا من 2018/10/9 حتى 

2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/27,654 د.ك)  فقط سبعة وعشرون الف  وستمائة واربعة 
وخمسون دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من طرح المناقصة الجديده رقم 2017-2016/27

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم العتذار الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/10/21 اجتماع رقم :

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :148
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :287
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

(أعيد بحث) اعتذار الشركة عن قبول إضافة شركات أخرى لإلشتراك بالمناقصة المحدودة رقم 
ITB# 1016191 خدمات هندسية وشراء وانشاءات احتياطية لمشروع مصفاة الزور 

Standby service contract for AL_Zour Refinery

 

إفادة الشركة بالتالي 
- اوال :  قبول إضافة الشركتين:

1- شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت الميكانيكية واآلالت الدقيق
2- شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت

ثانيا:-  عدم قبول إضافة الشركتين:
1- شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت

2- شركة تركي الدبوس وأوالده لتجارة مواد البناء والمقاوالت
للمناقصة رقم ITB# 1016191 خدمات هندسية و شراء و انشاءات احتياطية لمشروع مصفاة
الزور Standby service contract for AL_Zour Refinery وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة مع تمديد موعد 
اقفال المناقصة لمدة شهر

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمزيد من الدراسة مع تمديد موعد 
اقفال المناقصة لمدة شهر

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/10/21 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/8615
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :10313
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح التأهيل رقم 2018/1-2019 في مجال تنظيم وتجهيز المناسبات 
واإلحتفاالت لألمانة والجهات التابعة لها بين الشركات المتخصصة

- اطلع الجهاز على كتاب المجلس رقم (11965) المؤرخ في 2018/10/1 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ لولوة القطان     باحث قانوني أول

(أعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة رقم 2019/2018/23 تجديد تراخيص نظام أوراكل 
الخاصة بالنظام الشامل ونظام المراسالت للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة 
غير قانونية للسنة المالية 2019/2018  لمدة ثالث سنوات وفقا لنص المادة رقم (17) من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30

*بيانات الممارسة:
-غير قابلة للتجزئة 

-نسبة االوامر التغيرية (%25)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/10/21 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :70426
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2018089206
 تاريخ الكتاب :2018/08/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1 -2019/2018 صيانة األنظمة المتكاملة بين الشركات 
المتخصصة 

بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل تجزئة

شروط المناقصة :
-- المناقصة مقتصرة علىالشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 

-  أن يكون مقدم العطاء يعمل في نفس المجال الفني بدولة الكويت لمدة ال تقل عن خمس سنوات
- أن يكون لدى مقدم العطاء خبرة في تنفيذ1 مشروعات سابقة بنفس حجم ونوعية التكنولوجيا 

المستخدمة في تطوير النظم والتطبيقات للنظم المتواجدة في ديوان الخدمة المدنية

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

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 1-2019/2018 توفير أعمال الدعم الفني لخوادم  ونظم تشغيل 
بيئة عمل الخدمات الحكومية بين الشركات المتخصصة وذلك للحاجة الماسة وفقا لنص المادة 

رقم (17) من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 

بيانات الممارسة:
* غير قابلة للتجزئة 

* نسبة األوامر التغييرية %25

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :198
 تاريخ الكتاب :2018/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :195
 تاريخ الكتاب :2018/09/13

 
 
 

طلب اعادة ترسية المناقصة رقم وأ/2018/2017/258 مشروع تطوير وتحديث عدد ثالثة 
استوديوهات بث مباشر اذاعي (10,9,5) على/ الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني ( ثاني اقل 
االسعار ) بمبلغ اجمالي قدرة (-/399.964 د.ك)  فقط ثالثمائة وتسعة وتسعون الف  وتسعمائة 

واربعة وستون دينار  الغير بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فوزي الخميس     مراقب االستديوهات

طلب إلغاء المناقصة رقم و أ /2018/2017/268 تجهيز خدمات التنظيف و النقل الداخلي و 
التخلص من النفايات بمبنى مجمع االعالم و المحطات الخارجية التابعة لها ذلك لعدم مطابقة 

العروض المقدمة للشروط 

-اطلع الجهاز على كتاب شركة فالكون الكويتية رقم (2018/1948) المؤرخ في 2018/8/16 
المتضمن اسباب استبعاد الشركة من المناقصة 

 

الموضوع
1

2

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق 
  الصادر باجتماع رقم 2018/30 المنعقد في 2018/4/16 المتضمن: الموافقة

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

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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :202
 تاريخ الكتاب :2018/09/23

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم وأ/2013/2012/163(ع ع ع) مشروع تحديث نظام االمن والسالمة 
في مجمع االعالم لتوفير اقصى درجات الحماية واالمان و ذلك لعدم مطابقة العروض المقدمة 

للشروط

-علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/10/21 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :9039
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :33414
 تاريخ الكتاب :2018/09/30

 
 
 

 رقم الكتاب :59
 تاريخ الكتاب :2018/09/26

الشركة الكويتية لتكنولوجيا المستندات ذ م م
 
 

طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/11 اعمال الصيانة 
الكهربائية الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

(الممنطقة االولى) على/ شركة المتحدة الدارة المرافق (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/437,000 د.ك)  فقط اربعمائة وسبعة وثالثون الف  دينار  الغير وذلك بناءا على مالحظات 

ديوان المحاسبة

-اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 9286 المؤرخ في 2018/9/6 المتضمن القيمة االجمالية 
للمناقصة و نسبة الزيادة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم الصيانة

افادة الهيئة بتقديم /شركة تشييد الخليج للتجارة العامة و المقاوالت للكفالة االولية للمناقصة رقم
2017/2016/11 تنفيذ مشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بالشويخ التابعة للهيئة سارية 

حتى تاريخ 2018/11/20

 

شكوى الشركة على المواصفات الفنية  للمناقصة رقم هـ ع/ش أ م/2018/2017/13 تجهيز 
مطبعة الهيئة بمنطقة حولي التابعة للهيئة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة المختص 
بالموضوع

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/10/21 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10333
 تاريخ الكتاب :2018/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :4
 تاريخ الكتاب :2018/09/23

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/95 أعمال انشائية صغيرة للطرق والساحات والخدمات
العامة وصيانتها لجميع  مواقع الجامعة على / شركة طاروف التجاريه ( ثاني اقل االسعار) 

المطابق للشروط والمواصفات  بنسبة خصم قدرها (22.44%) و بمبلغ اجمالي قدرة(-
/1,551,200د.ك)  فقط  مليون  وخمسمائة واحدى وخمسون الف  ومائتى دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

طلب اصدار االمر التغييري الثالث عشر بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/31,270د.ك)  فقط احدى 
وثالثون الف  ومائتين وسبعون دينار  الغير مايعادل نسبة (0,07%) على قيمة عقد المناقصة 

رقم 10/261KU/KUCP/CO-11 انشاء حزمة A6 اعمال مواقف السيارات العلوية و 
المالجئ العامة (الجزء الغربي) في مدينة صباح السالم الجامعية المبرم مع/ شركة االحمدية 

للمقاوالت والتجارة من دون مدة زمنية

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بعد استبعاد شركة األعمال األولى ( أقل األسعار ) لعدم 
مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8566
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

 رقم الكتاب :7343
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة  رقم 2018/61-2019 تجديد وصيانة ودعم فني لرخص برامج 
األوراكل oracle fusion middleware - على الشركات المسجلة بالجهاز والجامعة

**بيانات المناقصة: 
-نسبة االوامر التغيرية (%25)

-التقبل التجزئة
-التقبل عروض بديلة

**شروط المناقصة :
-مدة التجديد و الصيانة و الدعم 12 شهر 

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/24-2019 أعمال احالل وصيانة مضخات 
تبريد المياه لمركز العلوم الطبية - إدارة اإلنشاءات والصيانة - جامعه الكويت على الشركات 

المسجلة بالجهاز والجامعة للسنة المالية 2019/2018

إطلع الجهاز على  كتاب الجامعة رقم (9441) المؤرخ في 2018/8/27 المتضمن التعديالت

بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

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

- مدة المشروع (240) يوم

شروط المناقصة:
- على المقاول التقدم كتابيا لإلعتماد بأسماء ما يحتاجه من مقاولي الباطن االختصاصيين 

المسجلين لدى الجهاز

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201825170
 تاريخ الكتاب :2018/09/30

 
 
 

 رقم الكتاب :201819123
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :201823729
 تاريخ الكتاب :2018/09/13

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع /2018/2017/2 تنفيذ 
اعمال اصالح وصيانة اجهزة اوراكل لقواعد البيانات (oracle exadata) وملحقاتها وتجديد 

تراخيص البرامج الملحقة بها لمده ثالث اشهر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل االستاذ     مدير ادارة الخدمة االجتماعية والنفسية

(اعيد بحث) طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع/2017/2016/4 
تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية 

(المنطقة الثالثة)

 

طلب التمديد االول للعقد رقم 26 اعداد و تقديم وجبات غذائية صحية لرياض االطفال بمنطقتي 
الفروانية و مبارك الكبير التعليميتين المبرم مع/ الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) من 

بداية الفصل الدراسي االول للعام الدراسي (2018-2019) حتى نهاية العام الدراسي في 
2019/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/865,530 د.ك)  فقط ثمانمائة وخمسة وستون الف  

وخمسمائة وثالثون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من طرح المناقصة الجديدة رقم م ع 10-
2018/2017 و المناقصة رقم م ع 2018/2017-40

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :201820711
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

(اعيد بحث) افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م 
ع/2018/2017/1 تنفيذ أعمال المناولة والتنظيف بمجمع مخازن وزارة التربية لحاجة إدارة 

الخدمات العامة

 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 2018/11-2019 تنفيذ برنامج بريق للتفكير اإليجابي 
والرفاهية النفسية المتكاملة ضمن برنامج خطة التنمية 2019/2018 مع/ شركة النوير الكويتية 

الدارة المشاريع بمبلغ اجمالي قدره (279,989/200 د.ك) فقط مائتين وتسعة وسبعون ألف 
وتسعمائة وتسعة وثمانون دينار ومائتى فلس ال غير وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات 

رقم 49 لسنة 2016

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الوزارة رقم (201821432) المؤرخ في 2018/8/14 المتضمن تضمين المادة رقم 

(18) من قانون المناقصات
- كتاب الوزارة رقم (201824629) المؤرخ في 2018/9/25 المتضمن أسباب التعاقد مع 

شركة النوير الكويتية

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة المختص 
بالموضوع

  قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة

عدم موافقة :
عضو مجلس ادارة الجهاز/ عادل الخريبط

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/10/21 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :15890
 تاريخ الكتاب :2018/09/04

 
 
 

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

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز / م م /2018/2017/6 توريد وصيانة عدد (9) قوارب بحرية 
وعربات على/ شركة مركز القوارب السريعة لصيانة المعدات البحرية (اقل االسعار) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/264,960 د.ك)  فقط مائتين واربعة وستون الف  وتسعمائة وستون دينار  ال 
غير المطابق للشروط والمواصفات الفنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد العنزي     نائب المدير العام للشؤون االدارية والمالية

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز/م 
م/2018/2017/11 مشروع ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات بدولة الكويت

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/10/21 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16832
 تاريخ الكتاب :2018/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :16661
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/5 المشروع الوطني لمكافحة 
مرضى السل البقري واالجهاض المعدي في الفصيلة البقرية المبرم مع / شركة بيت االنماء 

للمقاوالت الزراعية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/9/26 حتى 2018/12/25 بمبلغ اجمالي
قدره (-/69,660 د.ك) فقط تسع وستون ألف وستمائة وستون دينار كويتي ال غير وذلك الى حين

االنتهاء من اجراءات التعاقد للمناقصة الجديدة رقم 2018/2017/14 اقفالها 2018/9/25

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/7 مشروع ترقيم وتحصين 
وتسجيل الحيوانات بدولة الكويت المبرم مع / شركة بيت اإلنماء للمقاوالت الزراعية لمدة ثالثة 
اشهر اعتبارا من 2018/9/19 حتى 2018/12/18 بمبلغ اجمالي قدره (50,332/600 د.ك) 

فقط خمسون ألف وثالثمائة واثنان وثالثون دينار كويتي وستمائة فلس ال غير وذلك لحين 
االنتهاء من اجراءات التعاقد للمناقصة الجديدة رقم 2018/2017/11

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم موافقة 
عضو مجلس إدارة الجهاز/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة من تاريخ الكتاب 2018/9/20

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/10/21 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/1696$
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

تظلم الشركات من نتيجة تأهيل الشركات والمؤسسات في مجال المقاوالت الزراعية لدى الهيئة 
التالية أسماؤهم:

-  شركة غرين تكنولوجي للتجارة العامة والمقاوالت
-  شركة أعناب لمشاريع الري الزراعية

-  شركة طارق الغانم المحدودة 
-  شركة كاب تك للتجارة العامة والمقاوالت 

-  شركة مشاريع البيئة الزراعية 
- شركة مجموعة الثاقب والحسيني للتجارة العامة والمقاوالت  

- شركة المشاريع العامة لمقاوالت تنظيف المباني والطرق

إطلع الجهاز على  كتب الهيئة التالية المتضمنه الردود على التظلمات اعاله:
- رقم 14512 بتاريخ 2018/8/9

- رقم 14712 بتاريخ 2018/8/12
- رقم 14713 بتاريخ 2018/8/12
- رقم 15281 بتاريخ 2018/8/30
- رقم 14511 بتاريخ 2018/8/9

- رقم 14714 بتاريخ 2018/8/12

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم 2018/24 بتاريخ 2018/3/26 المتضمن :

الموافقة على نتيجة تأهيل الشركات والمؤسسات الزراعية المتقدمة في مجال المقاوالت 
الزراعية

ثانيا : إلغاء القرارات السابقة بإجتماع (2018/46) بتاريخة 2018/6/11المتضمن الموافقة 
على طرح المناقصات التالية :
هـ ز / م م/ 2017-2016/10
هـ ز / م م / 9 /2018/2017
هـ ز / م م/ 2018/2017/4

رقم هـ ز / م م /2018/2017/16
هـ ز / م م / 8 /2018/2017

هـ ز/م م/2018/2017/2
هـ ز / م م / 2018/2017/3
هـ ز / م م /2017/2016/15

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/10/21 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/1696$
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

الموضوع
5
م

وتطرح بمناقصات عامة وذلك للقصور بالشروط الواردة بوثائق التاهيل وإخاللها بمدأ الشفافية 
وعدم توافقها من إجراءات الطرح الخاصة بالمناقصات المتعلقة بها بما يتوافق مع إجراءات 

ومتطلبات القانون رقم 2016/49 والئحته التنفيذية

ثالثا: قبول التظلمات شكال ورفضها موضوعا وذلك النتفاء المصلحة نظرا إللغاء نتيجة التأهيل 
محل التظلمات

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/10/21 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2634
 تاريخ الكتاب :2018/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2635
 تاريخ الكتاب :2018/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2636
 تاريخ الكتاب :2018/09/17

 
 
 

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

2018/10/6 حتى 2019/1/5 بمبلغ اجمالي قدره (-/125,000 د.ك)  فقط مائة وخمسة 
وعشرون الف  دينار  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الجهة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ حسن الكندري     مدير الخدمات بالوكالة

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم B/0218/HO/GSخدمات النظافة لمصافي الشركة 
والتسويق المحلي بالشركة المبرم مع / شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية لمدة ثالثة اشهر 
مشهرة اعتبارا من 2018/10/6حتى 2019/1/5 بمبلغ اجمالى قدره (-/100,000د.ك) فقط 

مائة الف  دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة.    

إطلع الجهاز على الكتاب رقم 2755 بتاريخ 2018/10/8 المتضمن تعديل اسم الشركة

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم HO/GS/0218 خدمات النظافة لمصافي الشركة و 
التسويق المحلي بالشركة المبرم مع / شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه للتجارة العامة 
والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر مشهرة اعتبارا من 2018/10/6 حتى 2019/1/5بمبلغ اجمالي 

قدره (-/55,000 د.ك) فقط خمسة وخمسون الف  دينار  الغير

إطلع الجهاز على الكتاب رقم 2756بتاريخ 2018/10/8 المتضمن تعديل اسم الشركة

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/10/21 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2178
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :12140
 تاريخ الكتاب :2018/10/03

 
 
 

 رقم الكتاب :12141
 تاريخ الكتاب :2018/10/03

 
 
 

(اعيد طرح) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم CB/CPD/2100 أعمال مراجعة التصميمات 
 CEC والتوريدات واإلنشاءات الخاصة بدائرة المشاريع على الشركات المؤهلة لدى

والمذكورين بكتاب الشركة

- اطلع الجهاز على التالي:
-  كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية رقم 2429 المؤرخ في 2018/7/19 المتضمن االسس 

والمعايير وتعديل عنوان المناقصة
- كتاب الشركة رقم 2610 بتاريخ 2018/9/10 المتضمن سحب كتاب الطرح لمزيد من الدراسة

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

 

رد لجنة التظلمات على تظلم شركة الرسن وتيبرو المحدودة بشأن المناقصة رقم 
CA/CPC/0312 عقد توريد وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية

 

رد لجنة التظلمات على شكوى شركة البريمي األولى للتجارة العامة بشأن المناقصة رقم 
CA/CPC/0312 عقد توريد وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية

 

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز إعادة الطلب للجهة لمزيد من الدراسة بناءا على طلبها

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/10/21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/2350$
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2279$
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم RFP-2032104 اعمال انشاء وتجهيز مواقع عمل للصيانة والورشة
المركزية واعمال االنابيب في شمال الكويت وذلك وفقا للمادة رقم (55) البند (2) من قانون 
المناقصات العامة رقم 2016/49 والرتفاع قيمة عطاءات اول وثاني وثالث اقل االسعار عن 

القيمة التقديرية للمناقصة وعلى ان يتم اعادة طرحها من جديد بعد اجراء مراجعة شاملة لنطاق 
العمل ووثائق المناقصة وتحديث االعتمادات المالية المخصصة لها

إطلع الجهاز علي اإلفادة  بانتهاء التأمين االولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

 إفادة الشركة بالموافقة على إضافة شركة/ وكاالت ستيمكو للمالحة إلى قائمة الشركات المدعوة 
لالشتراك بالمناقصة رقم RFP-2038910 تقديم خدمات مناولة المواد , التخليص الجمركي , 

إدارة الشحن و خدمات اخرى مرتبطة بها 
PROVISION OF SERVICES FOR STORES MATERIAL HANDLING

 CUSTOMS CLEARANCE , FREIGHT MANAGMNT AND ,
ASSOCIATED WORKS علما بأن المناقصة مقتصرة على الشركات التي تم تأهيلها 

واعتمادها لدى الشركة تحت الفئة التخصصية (100)

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال : عدم الموافقة على إلغاء المناقصة مع استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز

ثانيا : تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اضافة شركة/ وكاالت ستيمكو للمالحة للمناقصة وتخطر 
الشركة

البيـــــــــــــــــــان
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  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/10/21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/2285$
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2301$
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

-REP إفادة الشركة بعدم قبول إضافة شركة/مارك للتكنولوجية للمشاركة للمناقصة رقم
2033505 تركيب انابيب إلعادة استخدام المياه الفائضة المعالجة من شركة البترول الوطنية 

الكويتية في مرافق شركة نفط الكويت وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب علما بأن المناقصة 
(A4) مقتصرة على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى الشركة تحت الفئة التخصصية رقم

(A.2B.2C2) وليست الفئة التخصصية

 

-RFP إفادة الشركة بعدم قبول إضافة شركة/ أبحار للتجهيزات الغذائية للمشاركة بالمناقصة رقم
2044662 تقديم خدمات تغذية واخرى متصلة بها في منطقة شمال وغرب الكويت 

CATERING & OTHER RELATED SERVICES NL & WK وذلك لألسباب 
المذكورة بالكتاب علما بأن المناقصة مقتصرة على الشركات التي تم تأهيلها واعتمادها لدى 

الشركة تحت الفئة التخصصية (87)

 

الموضوع
3

4

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/10/21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1711$
 تاريخ الكتاب :2018/07/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2644$
 تاريخ الكتاب :2018/10/03

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2040331 خدمات وتنظيف واألشغال 
 CLEANING AND ASSOCIATED المتصلة بها في منطقتي جنوب وشرق الكويت

S& EK AREAS SERVICES FOR على الشركات المؤهلة تحت الفئة التخصصية رقم 
(88) وفقا لنص المادة 16 من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) بعد استبعاد/ شركة 

Al-Ruwad Environmetal services Center وذلك بناء على توصيات اللجنة الداخلية
بالشركة باستبعاد الشركات ذات األداء الضعيف في عقود الشركة وبناء عليه تم بحث مسألة 

ضعف أداء الشركة المذكورة أعاله في العقد الحالي رقم (13050732) واسفرت النتيجة عن 
ايقافها من الدعوة لهذه المناقصة

بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

إطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/2475 المؤرخ في 2018/9/23 المتضمن اإلفادة 
بأن المناقصة محدودة على 12 شركة

 

طلب تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم RFP-2024339 انشاء المبنى 
الجديد لمجموعة خدمات االحمدي لمدة شهرين تنتهي في 2019/1/13 مع موافاة الشركة خطيا 

بأسماء الشركات الموافقة والغير موافقة على التمديد وذلك لحين االنتهاء من دراسة وتقييم 
العطاءات واجراءات ترسية المناقصة وتوقيع العقد

 

الموضوع
5

6

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على تمديد التأمين االولي

ثانيا: استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/10/21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1957$
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1958$
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

-RFP افادة الشركة بعدم قبول اضافة/ شركة مجموعة المجحم العالمية للمناقصة رقم
2044657 تقديم خدمات تغذية واخرى متصلة بها في منطقة االحمدي وجنوب شرق الكويت 

CATERING&OTHER RELATED SERVICES AHMADI & SEK وذلك لم
تجتاز المتطلبات المالية التخصصية

 

-RFP إفادة الشركة بعدم قبول اضافة / الشركة الكويتية لخدمات الطيران للمناقصة رقم
2044657 تقديم خدمات تغذية واخرى متصلة بها في منطقة االحمدي وجنوب شرق الكويت  
CATERING&OTHER RELATED SERVICES AHMADI & SEK تحت 

الفئة التخصصية 87 التي تحتاج المزيد من الدراسة المالية

 

الموضوع
7

8

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/10/21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1773$
 تاريخ الكتاب :0208/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/2299$
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم RFP-2029787 منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة 
 NEW GAS SWEETENING FACILITY في محطة التعزيز - 171- غرب الكويت
AT BS - 171 WEST KUWAIT وذلك إلرتفاع قيمة العطاءات عن القيمة التقديرية 

للمناقصة

علما بأنه جاري العمل قبل رفع الموضوع إلى الجهاز على إجراءات إعادة طرحها بممارسة على
 2047019-RFP نفس قائمة الشركات التي أبدت رغبتها بالمشاركة وتم دعوتها للممارسة رقم

المشابهة بالنوع

 اطلع الجهاز على التالي:
- إفادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي

- الشركة رقم 2018/2346 بتاريخ 2018/9/13 المتضمن أسباب فرق األسعار عن القيمة 
التقديرية

- كتاب الشركة رقم 2018/2618 بتاريخ 2018/10/1 المتضمن طلب عرض الغاء المناقصة

 

إفادة الشركة بعدم قبول شركة أبحار للتجهيزات الغذائية للمناقصة رقم RFP-2044657 تقديم 
خدمات تغذية واخرى متصلة بها في منطقة االحمدي وجنوب شرق الكويت 

CATERING&OTHER RELATED SERVICES AHMADI & SEK وذلك لم
تجتاز المتطلبات المالية التخصصية

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال : عدم الموافقة على إلغاء المناقصة مع استعجال الجهة برفع التوصية للجهاز

ثانيا : تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

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

البيـــــــــــــــــــان
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  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/10/21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/2403$
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

شركة  احمد فهد الفهد للتجارة العامة والمقاوالت ذ 
م م
 
 

(اعيد بحث) اعتذار الشركة عن تمديد صالحية التأمين األولي حتى 2018/12/20 للمناقصة رقم
RFQ-2034292 تزويد أنانيب حفر من قياس 3/8-2 ولغاية قياس 7 مع ملحقاتها ووصالت 

بريميوم والخدمات المرتبطة بها للحفر التطويري
 7 SUPPLY OF TUBING & ACCESSORIES SIZES 2-3/8 TO

API/PREMIUM CONNECTION INCLIDING SERVICES FOR

- اطلع الجهاز على كتاب البنك التجاري المؤرخ في 2108/10/2 والمتضمن تمديد صالحية 
األسعار لشركة درب العرب

 

الموضوع
11
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز استعجال الجهة بموافاة الجهاز بما تم حول ترسية المجموعة الرابعة 
خالل اسبوع بحد أقصى

البيـــــــــــــــــــان
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  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :815
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ص/ م خ ع / 20ب /2019/2018 غسيل وكي البياضات 
وصيانة األجهزة الفنية للمستشفيات (الوالدة - االمراض الصدرية -االمراض السارية - مركز 

الكويت للصحة النفسية - الطب الطبيعي م .زين  - ابن سينا - الصباح التعقيم المركزي - مركز 
صباح األحمد للمسالك - مركز أسعد الحمد للجلدية - مركز جابر للتأهيل الرئوي ) والمراكز 

التابعة لهم ( المجموعة الثانية ) بين الشركات المتخصصة لمدة ثالث سنوات

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

-مدة العقد 3 سنوات

*شروط المناقصة:
-في حال ترسية احدى مجموعات المناقصة على شركة ال يحق لها االشتراك في المجموعات 

االخرى من هذه المناقصة بحيث ال ترسى اي مجموعة اخرى من مجموعات المناقصة على نفس 
الشركة

-يجب ان ال يقل رأس مال الشركة عن 500,000 الف دينار
-خبرة الشركة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال غسيل و كي البياضات

-ان ال يقل قيمة العقود السابقة عن خمسين الف دينار
-تقديم سابقة اعمال موضح بها حجم الشركة و العقود

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة المختص 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :812
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ص /م خ ع / 20ج /2019/2018 غسيل وكي البياضات 
وصيانة االجهزة الفنية لمستشفيات ( مبارك والعدان ) والمراكز التابعة لهم ( المجموعة الثالثة )

بين الشركات المتخصصة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

-مدة العقد 3 سنوات

*شروط المناقصة:
-في حال ترسية احدى المجموعات المناقصة على شركة ال يحق لها االشتراك في المجموعات 

االخرى من هذه المناقصة بحيث ال ترسى اي مجموعة اخرى من مجموعات المناقصة على نفس 
الشركة

-يجب ان ال يقل رأس مال الشركة عن 500,000 الف دينار
-خبرة الشركة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال غسيل و كي البياضات

-ان ال يقل قيمة العقود السابقة عن خمسين الف دينار
-تقديم سابقة اعمال موضح بها حجم الشركة و العقود

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة المختص 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1856941
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م خ ع / 20د/2019/2018  غسيل وكي البياضات وصيانة 
االجهزة الفنية لمستشفيات (الفروانية - الجهراء) والمراكز الصحية التابعه لهم (المجموعة 

الرابعة) بين الشركات المتخصصة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

- مدة العقد 3 سنوات

*شروط المناقصة:
-في حال ترسية احدى المجموعات المناقصة على شركة ال يحق لها االشتراك في المجموعات 

االخرى من هذه المناقصة بحيث ال ترسى اي مجموعة اخرى من مجموعات المناقصة على نفس 
الشركة

-يجب ان ال يقل رأس مال الشركة عن 500,000 الف دينار
-خبرة الشركة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال غسيل و كي البياضات

-ان ال يقل قيمة العقود السابقة عن خمسين الف دينار
-تقديم سابقة اعمال موضح بها حجم الشركة و العقود

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة المختص 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :814
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

 رقم الكتاب :892
 تاريخ الكتاب :2018/10/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ص / م خ ع / 20أ/2019/2018 غسيل و كي البياضات و 
صيانة االجهزة الفنية لمستشفيات (منطقة العاصمة الصحة - م. الرازي - مركز الكويت لمكافحة 

السرطان - مركز الكويت للحاسية - م. الرعاية الصحية - مركز شيخان الفارسي) و المراكز 
التابعة لهم (المجموعة االولى) بين الركات المتخصصة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

- مدة العقد 3 سنوات

*شروط المناقصة:
-في حال ترسية احدى المجموعات المناقصة على شركة ال يحق لها االشتراك في المجموعات 

االخرى من هذه المناقصة بحيث ال ترسى اي مجموعة اخرى من مجموعات المناقصة على نفس 
الشركة

-يجب ان ال يقل رأس مال الشركة عن 500,000 الف دينار
-خبرة الشركة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال غسيل و كي البياضات

-ان ال يقل قيمة العقود السابقة عن خمسين الف دينار
-تقديم سابقة اعمال موضح بها حجم الشركة و العقود

-السيارات المطلوبة تكون موديل 2018 او ما بعده (نوع هاف لوري)

 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم م . ط /2018/1  تزويد مستشفيات وزارة الصحة
باألوكسجين الطبي السائل و تعبئة سلندرات الغازات الطبية لمدة اسبوعين اعتبارا من 

2018/10/7 وذلك لضيق الوقت المتاح

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة المختص 
بالموضوع

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد قترة الدراسة واستعجال الجهة برفع التوصية 
للجهاز خالل اسبوعين بحد أقصى

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1/8/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :15/9/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :9/5/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 MS شراء مادة تستخدم لعالج األمراض العصبية (061NP8 ) طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم
من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري 

(2,532,422/208 د.ك) فقط مليونان وخمسمائة واثنان وثالثون ألف وأربعمائة واثنان 
وعشرون ومائتان وثمانية فلس ال غير وفقا لنص المادة 18 و 19 من قانون المناقصات العامة 

2016/49

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالكريم عبدالله     رئيس قسم الغسيل الكلوي

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم (009DM8) شراء مادة تستخدم لعالج امراض السكر لكافة 
المستشفيات من/ شركة بدر سلطان واخوانه (الوكيل الحصري) بمبلغ تقديري 

(1,336,906/800 د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة وستة وثالثون الف  وتسعمائة وستة دينار  
وثمانمائة فلس  الغير وفقا لنص المادة 18 و 19 من قانون المناقصات العامة 2016/49

 

طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم (018CV8) شراء مادة تستخدم كحبوب لعالج ارتفاع 
الكولسترول والدهون الثالثية من / شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (الموزع المحلي) بمبلغ 
تقديري (1,128,765/644 د.ك) فقط مليون ومائتة وثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وخمس 

وستون دينار كويتي وستمائة وأربع وأربعون فلس ال غير وفقا لنص المادة 18 و 19 من قانون 
المناقصات العامة 2016/49

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :112/9/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :35/9/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :5/8/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :30/8/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم (082ON8) شراء مادة والتي تستخدم لعالج مرضى السرطان 
من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/1,039,074 
د.ك) فقط مليون وتسع وثالثون ألف وأربع وسعون دينار كويتي ال غير وفقا لنص المادة 18 و 

19 من قانون المناقصات العامة 2016/49

 

طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم (011DM8) شراء مادة والتي تستخدم لعالج مرضى السكري 
من / شركة الغانم هيلثكير للتجارة العامة بمبلغ تقديري (-957,500 د.ك) فقط تسعمائة وسبع 

وخمسون ألف وخمسمائة دينار كويتي ال غير وفقا لنص المادة 18 و 19 من قانون المناقصات 
العامة 2016/49

 

طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم (066ON8) شراء مادة تستخدم لعالج مرضى السرطان من / 
شركة صفوان للتجارة والمقاوالت (الموزع الوحيد) بمبلغ تقديري (862,313/760 د.ك) فقط 
ثمانمائة واثنان وستون ألف وثالثمائة وثالثة عشر دينار كويتي وسبعمائة وستون فلس ال غير 

وفقا لنص المادة 18 و 19 من قانون المناقصات العامة 2016/49

 

طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم (079ON8) شراء مادة تستخدم لعالج مرضى السرطان من / 
شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (654,133/190 

د.ك) فقط ستمائة وأربع وخمسون ألف ومائة وثالث وثالثون دينار كويتي ومائة وتسعون فلس ال
غير وفقا لنص المادة 18 و 19 من قانون المناقصات العامة 2016/49

 

الموضوع
9

10

11

12

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10/6/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

 
 
 

 رقم الكتاب :25/9/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :130/8/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :113
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم (046IN8) شراء مادة تستخدم لعالج امراض العيون من / 
شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة (الموزع الوحيد)  بمبلغ تقديري (-/594,290 د.ك)  فقط 
خمسمائة واربعة وتسعون الف  ومائتين وتسعون دينار  الغير ووفقا للمادة رقم (18) من 

القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 
2017/30

 

طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم (010DM8) شراء مادة تستخدم لعالج مرضى السكري من / 
شركة الغانم هيلثكير للتجارة العامة (الموزع الوحيد) بمبلغ تقديري (-/477,500 د.ك) فقط 
اربعمائة وسبع وسبعون ألف وخمسمائة دينار كويتي ال غير وفقا لنص المادة 18 و 19 من 

قانون المناقصات العامة 2016/49

 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم (35AKD8) شراء مادة تستخدم كفالتر لتنقية الدم خالل عملية 
الغسيل الكلوي من / شركة التقدم التكنولوجي  (الموزع الوحيد)  بمبلغ تقديري (-/439,680 

د.ك)  فقط اربعمائة وتسعة وثالثون الف  وستمائة وثمانون دينار  الغير وفقا لنص المادة 18 و 
19 من قانون المناقصات العامة 2016/49

 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم (083ON8) شراء مادة تستخدم لعالج مرضى السرطان لحاجة 
مركز حسين مكي جمعه للجراحات التخصصية من/ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية 

(الموزع الوحيد) بمبلغ تقديري (-/434,112 د.ك)  فقط اربعمائة واربعة وثالثون الف  ومائة 
واثنىعشر دينار  الغير وفقا للمادة 18 و 19 من قانون المناقصات العامة رقم 2016/49

 

الموضوع
13

14

15

16

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :724
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

 رقم الكتاب :230/8/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :115/8/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :729
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم (007DI8) شراء مادة تستخدم أغطية سريرية  للفحص مانعة 
للسوائل حجم كبير 150×85 بين الشركات المتخصصة وفقا لنص المادة رقم  (17) من قانون 

المناقصات العامة رقم 2016/49

 

طلب األذن بالتعاقد المباشر رقم (032AK8) شراء مادة تستخدم كمحاليل خالل عملية الغسيل 
الكلوي من / شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل الحصري) بمبلغ تقديري (-/320,004 د.ك)  فقط
ثالثمائة وعشرون الف  واربعة دينار  الغير وفقا لنص المادة 18 و 19 من قانون المناقصات 

العامة 2016/49

 

طلب اإلذن بالتعاقد المباشر رقم (039CV8) شراء مادتان تستخدمان كحبوب لعالج ارتفاع 
ضغط الدم من / شركة المعجل لألدوية (الوكيل الحصري) بمبلغ تقديري (279,105/568 د.ك) 
فقك مائتان وتسع وسبعون ألف ومائة وخمسة دينار كويتي وخمسمائة وثمانية وستون فلس ال 

غير وفقا لنص المادة 18 و 19 من قانون المناقصات العامة 2016/49

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم (1022D8) شراء مادة تستخدم حفاضات كبار السن حجم كبير 
بين الشركات المتخصصة وفقا لنص المادة (17) من قانون المناقصات العامة رقم 2016/49

 

الموضوع
17

18

19

20

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :723
 تاريخ الكتاب :2018/09/03

 
 
 

 رقم الكتاب :562
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :013/08/18
 تاريخ الكتاب :2018/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :17
 تاريخ الكتاب :2018/09/16

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم (001DI8) شراء مادة تستخدم شراشف إلمتصاص السوائل 
واالفرازات قياس كبير 80×60 بين الشركات المتخصصة وفقا لنص المادة رقم (17) من قانون

المناقصات العامة رقم 2016/49

 

(اعيد بحث) طلب تعديل التعاقد المباشر رقم (056CV7) شراء حبوب لعالج مرضى الضغط 
لكافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة الغانم هيلثكير بدال من/ شركة ياكو 

الطبية وذلك النتقال حق توزيع المنتجات

- اطلع الجهاز على كتاب رقم 855 المؤرخ في 2018/9/19 المتضمن اإلفادة بأنه لم يتم استالم
أي كمية

 

طلب االذن بالتعاقد المباشر رقم (068ON8) شراء مادة تستخدم لمرضى السرطان لحاجة مركز 
حسين مكي جمعه للجراحات التخصصية من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية 

(الموزع الوحيد) بمبلغ تقديري (91,777/600 د.ك)  فقط احدى وتسعون الف  وسبعمائة 
وسبعة وسبعون دينار  وستمائة فلس  الغير وفقا للمادة رقم 18 و 19 من قانون المناقصات 

العامة رقم 2016/49

 

طلب شراء البند رقم (116) محاليل ومستهلكات لجهاز CAPTUR لحاجة بنك الدم المركزي 
من/ شركة نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/ 

82.699 د.ك) فقط اثنى وثمانون الف  وستمائة وتسعة وتسعون دينار  الغير

 

الموضوع
21

22

23

24

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :861
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

 رقم الكتاب :18449
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :867
 تاريخ الكتاب :2018/09/23

 
 
 

 رقم الكتاب :866
 تاريخ الكتاب :2018/09/23

 
 
 

طلب إلغاء ترسية البند رقم (1) في مناقصة الخليج رقم (38) توريد االدوية والمستحضرات 
الطبية على/ شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي (الوكيل المحلي) وذلك العتذار الشركة عن 

التوريد

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل التعاقد المباشر رقم (180N71) شراء ادوية حقن مسكن أللم لكافة 
االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات ليصبح مع/ شركة الرواني هيلث كير للتجارة العامة 

بدال من شركة الرواني للتجارة العامة والمقاوالت وذلك النتقال الوكالة

 

طلب اإلحاطة والعلم بتعديل ترسية البند (1) في مناقصة الخليج رقم (2) توريد لوازم جراحة 
العيون ليصبح على/ شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال حق توزيع 

منتجات الشركة المصنعة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (41) أدوية حقن لعالج االحتقان والتهابات العصب 
لكافة األقسام في مراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة الرواني هلث كير للتجارة العامة 

والمقاوالت بدال من/ شركة الروائي للتجارة العامة والمقاوالت وذلك ألنتقال حق توزيع وتسويق 
للمادة

 

الموضوع
25

26

27

28

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على اإللغاء

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/10/21 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :864
 تاريخ الكتاب :2018/09/23

 
 
 

 رقم الكتاب :515
 تاريخ الكتاب :2018/09/25

 
 
 

 رقم الكتاب :865
 تاريخ الكتاب :2018/09/23

 
 
 

طلب األحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (97) خيوط جراحية مضادة للبكتيريا (91قياس) 
لقسم جراحة األطفال - مستشفى ابن سينا من شركة الدائرة المركزية  بدال من شركة ياكو الطبية 

وذلك ألنتقال حق توزيع وتسويق للمادة

 

 DIGITAL طلب االحاطة والعلم بتعديل ترسية الممارسة رقم (2015/2014/579) أجهزة
RADIOGRAPHY SYSTEM وملحقاتها لمجلس أقسام االشعة والعالج اإلشعاعي 

(مستشفي الصباح) على/ شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة نور للتكنولوجيا وذلك ألنتقال 
الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (135) دباسات لجراحة المناظير وغياراتها لكافة 
اقسام الجراحة في المستشفيات ليصبح من/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية 

وذلك النتقال حق توزيع مواد الشركة المصنعة

 

الموضوع
29

30

31

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/10/21 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/2692$
 تاريخ الكتاب :2018/10/07

 
 
 

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 49 لسنة2016

1- الشركة الخليجية األوروبية للمنتجات الطبية ومستلزماته
2- شركة الوسائل الطبية لالتجار في األدوية والمعدات واألجهزة والمستلزمات الطبية

3- شركة نست بيرد للمقاوالت العامة للمباني
4- مؤسسة فاروس لالستيراد والتصدير ووكيل بالعمولة

5- شركة سوالر تك للتجارة العامة
6- شركة الخليج التخصصية لالطارات وقطع غيار السيارات

7- شركة فيانو للسياحة والسفر
8- الشركة الكويتية الوطنية للدواجن والبيض

9- شركة حيزوم للتجارة العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/74

  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       

 عدد كويت اليوم 1415تاريخ النشر بموقع الجهاز Page452018/10/21 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للرياضة

 رقم الكتاب :18925
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

طلب التمديد األول للعقد رقم 2017/2016/30 أعمال االشراف على مشروع إنشاء وانجاز 
وصيانة مجمع أحواض السباحة بنادي النصر الرياضي المبرم مع / مكتب المستشارون العرب 
لالستشارات الهندسية لمدة شهرين اعتبارا من 2019/3/1 حتى 2019/4/30 بمبلغ اجمالي 
قدره (13,411/200 د.ك)  فقط ثالثة عشر ألف وأربعمائة واحدىعشر دينار ومائتى فلس الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1
م

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

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 10-10-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


