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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/60
21-ذو القعدة-1438 هـ 

   االثنين 
2017-08-14 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-08-14

)(   االثنين 2017/60 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
محمد ناصر الخرافي

هيفاء عبدالعزيز المضف

سالم ذياب العنزي
 طالل فيصل الغريب
أروى محمد الجودر

هيا أحمد الودعاني

اللواء / فهد عيد بن فهد
د/جنان محسن بوشهري

فيصل حمد المزين

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية
 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 

والعمل

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

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

ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

السيد/ احمد نور     مهندس اول اتصاالت
السيد/ ميثم صفر     مستشار الوزير

السيدة/ دالل الحبشي     مهندس مدني

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 

1
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1
2

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

التوقيع

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس الوزراء
 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة التربية
 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 

والفنون واآلداب
 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

والمناقصات

السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية
السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية 

المشروعات
السيد/ مساعد الهويشل     مراقب تشغيل اآللي

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
المهندس/ صادق الري     مهندس

السيد/ محمد عماري     اختصاصي محاسبة

المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود 
والمتابعة

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

السيد/ محمد الصفار     رئيس قسم
المهندس/ سليمان التميمي     مهندس أول 

اتصاالت
السيد/ بدر المعيوف     مدير ادارة االتصاالت 

الهندسية

السيدة/ فاطمة السليم     مهندس اختصاصي 
مدني

السيدة/ سعاد القطان     رئيس قسم الصيانة

السيد/ محمد الهاشمي     رئيس فريق التنسيق 
والمشاريع

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول 
الوطنية الكويتية

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ فؤاد دشتي     مدير اإلدارة القانونية
السيد/ صالح مال الله     مدير نظم المعلومات

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 

4
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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 الهيئة العامة لشئون الزراعة 

والثروه السمكية

المواصفات 15
16



2017/60

  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

مؤسسة الموانئ الكويتية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  بشأن توفير عمالة لتقديم خدمات األمن والسالمة لميناء الشويخ الرقم :- م م ك / 2017/2016/12
والمناطق التخزينية وميناء الدوحة التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية لمدة 3 سنوات

 

الموضوع
1
م

  تم إلغاء المناقصة لعدم تقدم أحد

البيـــــــــــــــــــان



2017/60

  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 :

مؤسسة البترول الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :311
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

 
 
 

طلب الغاء األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ اجمالي (-/768 $) ما يعادل( 231/200 د.ك) فقط
مائتين واحدى وثالثون دينار  ومائتى فلس  الغيرعلى قيمة عقد تزويد باألخبار والتحليالت 

الدقيقة بما يخص تتبع السفن والناقالت المبرم مع / s List Intelligence'Lloyd وذلك لعدم
الحاجة لتحديث التقارير الخاصة به

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ صالح مال الله     مدير نظم المعلومات
السيد/ فؤاد دشتي     مدير اإلدارة القانونية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال:  إلغاء القرارالسابق باجتماع 2016/70 المنعقد بتاريخ 
2016/10/10 المتضمن الموافقة على طلب اصدار األمر التغييري الثاني

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان



2017/60

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :212
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم و أ /2017/2016/242 ( ع ) توريد وتركيب وتشغيل 
وتدريب وضمان وزيادة سعة بدالة مجمع االعالم بوزارة االعالم على/ شركة المستقبل 

للتكنولوجيا المتكاملة ألجهزة األتصاالت(ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/259,956 
د.ك)  فقط مائتين وتسعة وخمسون الف  وتسعمائة وستة وخمسون دينار  الغير وذلك بناءا على 

مالحظات ديوان المحاسبة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ بدر المعيوف     مدير ادارة االتصاالت الهندسية
السيد/ محمد الصفار     رئيس قسم

المهندس/ سليمان التميمي     مهندس أول اتصاالت

الموضوع
1
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الموافقة على الترسية باجتماع رقم 2016/90 
المؤرخ في 2016/12/19

البيـــــــــــــــــــان



2017/60

  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 الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/51
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد اعمال تطوير وتحديث األنظمة االلية لميكنة الرعاية األسرية المبرم مع/ 
شركة الدار لألنظمة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة اربعة شهور اعتبارا من 2017/7/31 حتى 

2017/11/30 بدون تكلفة مالية وذلك لألسباب المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد نور     مهندس اول اتصاالت
السيد/ ميثم صفر     مستشار الوزير

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/60

  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 التربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :8534
 تاريخ الكتاب :2017/07/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع على قرار مجلس الوزارء رقم(908) بتاريخ 2017/7/25 المتضمن 
الموافقة على ترسية  المناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز اعمال التنظيف 

والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية على النحو التالي :
- منطقة العاصمة التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ترست التخصصية للتجارة العامة 

والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (7,977,486/636 د.ك)
- منطقة حولي التعليمية والمدارس التابعة لها على/ الشركة الكويتية األولى للنظافة (ثالث أقل 

األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/7,417,836 د.ك)
- منطقة الجهراء التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية 

(ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (6,856,611/120 د.ك)
- منطقة مبارك الكبير التعليمية والمدارس التابعة لها على/ مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت 

تنظيف المباني والطرق (ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/5,694,543 د.ك)
- منطقة الفروانية التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الشماسية للتجارة العامة 

والمقاوالت(ثالث أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (721,828/800 د.ك)
لعدم تفعيل المادة رقم (44) من قانون المناقصات رقم (37) لسنة 1964 

-مرفق كتاب الوزارة رقم(19211) المؤرخ في 2017/7/25 المتضمن طلب استكمال اجراءات 
المناقصة

-كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (9137) المؤرخ في 2017/4/6 المتضمن عدم 
موافقة ديوان المحاسبة لعدم تفعيل المادة 44 من قانون 37 لسنة 1964

-كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (9136) المؤرخ في 2017/4/6 والمتضمن تطبيق 
أحكام قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 على الشركة الكويتية لنقل النفايات المرساه 

عليها منطقة األحمدي التعليمية لعدم حضورها لتوقيع العقد
-اطلع الجهاز على كتب الشركات التالية المتضمنين

 اوال: طلب االخذ باحد اإلقتراحين
- ثانيا :المانع من تجديد الكفاالت االوليه  

-  شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية رقم(2017/1076) المؤرخ في 2017/7/16  
-الكويتية االولى للنظافة رقم(2017/1069) المؤرخ في 2017/7/16  
- مركز الشاهين الذهبي رقم(2017/1074) المؤرخ في 2017/7/16  

- شركة الجهراء لمعدات التنظيف رقم(2017/1071) المؤرخ في 2017/7/16  
*اعتذار الوزارة لتوقيع العقد   بتاريخ 2017/7/2
*اعتذار الشركة لتوقيع العقد   بتاريخ 2017/7/2

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما وتخطر الوزارة بقرار مجلس الوزراء وتحفظ كتب الشركات

البيـــــــــــــــــــان



2017/60

  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 :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :8812
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم 945 بالموافقة على الغاء المناقصة رقم 
2017/2015/30 اعمال تأهيل وتطوير وصيانة االستاد الرياضي لجامعة الكويت بالشويخ -

الدارة االنشاءات والصيانة بالجامعة المرساه على/ شركة السور العالي للتجارة العامة 
والمقاوالت (أقل االسعار)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات
المهندس/ خالد الوطري     مراقب العقود والمتابعة

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما وتخطر الجامعة بقرار مجلس الوزراء

البيـــــــــــــــــــان



2017/60

  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 للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7748
 تاريخ الكتاب :2017/07/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز واالذن بطرح المناقصة رقم هـ ع / ش ا م 
/2017/2016/25 اعمال تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية لمحطة تبريد كلية التربية 
االساسية لمدة ثالث سنوات التابعة للهيئة العامة على الشركات المصنفة بالفئة الثالثة و الرابعة 

العمال التكييف بعد تعديل القيمة التقديرية

-اطلع الجهاز على كتاب رقم 3502 المؤرخ في 2017/3/20 
- وكتاب الهيئة رقم 4362 بتاريخ 2017/4/5 المتضمن طلب حضور الهيئة لتوضيح وجهة 

النظر 
-التقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة 
-شرط الخبرة اليقل عن خمس سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سعاد القطان     رئيس قسم الصيانة
السيدة/ فاطمة السليم     مهندس اختصاصي مدني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء القرار السابق بإجتماع رقم (2016/72) المنعقد في 
2016/10/17 المتضمن الموافقه  وتطرح على الفئتين الثالثة  والرابعه باللجنة  و الفئة األولى

او ثانية لدى اإلدارة العامة لإلطفاء مع تعديل سنوات الخبرة لتصبح 2 بدال من 5
ثانيا: الموافقة علىأن  تطرح على الفئة الثالثة والرابعة العمال التكييف وشرط الخبره 5 سنوات

البيـــــــــــــــــــان



2017/60

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page12 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12838
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2014/2013/10 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة الثانية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/2/7 حتى 

2018/8/6 بمبلغ اجمالي قدره (264,698/436د.ك) فقط مائتين واربعة وستون الف  وستمائة
وثمانية وتسعون دينار  واربعمائة وستة وثالثون فلس  الغير وذلك لحين طرح المناقصة الجديدة

رقم (هـ ز / م م/ 2 / 2018-2017)

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/60

  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 :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5925
 تاريخ الكتاب :2017/07/12

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم دأ/هـ/204 اعمال تطوير التصميم واالنشاء واالنجاز والصيانة لمبنى 
المصبغة - قصر بيان بين الشركات المتخصصة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح الممارسة 
المحدودة وفقا للنص المادة 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/60

  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 :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4444
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم م و ث ف أ 3-2018/2017 تنفيذ اعالن تلفزيوني لمدة (35) ثانية 
للمجلس بين الشركات المتخصصة 

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

البيـــــــــــــــــــان



2017/60

  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 :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1507
 تاريخ الكتاب :2017/07/20

 
 
 

طلب تعديل ترسية الممارسة رقم m-1-2017/2016 توريد جهاز قياس االشعة السينية المحولة 
يدويا على/ شركة ميدسول الطبية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (10,099/750 د.ك)  
بدال من / شركة تقدم الخليج التجارية (ثاني اقل االسعار)وذلك العتذار الشركة عن تمديد صالحية 

االسعار والتوريد بنفس االسعار القديمة

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قرار الجهاز السابق باجتماع رقم 2017/21 المنعقد 
في 2017/3/20 المتضمن الموافقة

ثانيا: ترسى على شركة ميدسول الطبية (ثالث اقل االسعار)

البيـــــــــــــــــــان



2017/60

  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 :

وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :38743
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1075
 تاريخ الكتاب :2017/08/07

 
 
 

إفادة الوزارة بأن تم توقيع عقد المناقصة رقم و خ /2017/2016/1 استئجار مركبات بدون 
سائق الستخدام ديوان عام وزارة الخارجية مع /شركة أوتوماك للسيارات اعتبارامن2017/7/31

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل الحبشي     مهندس مدني

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة بسك للتجارة العامة والمقاوالت ألعمال مشروع تكسية الواجهات
الخارجية لمبنى الوزارة الحالي وأعمال التنسيق الخارجي للموقع بمبلغ إجمالي قدره 

(1.994.627/990د.ك)  فقط  مليون  وتسعمائة واربعة وتسعون الف  وستمائة وسبعة 
وعشرون دينار  وتسعمائة وتسعون فلس  الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل الحبشي     مهندس مدني

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/60
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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       

Page17 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :15408
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :15347
 تاريخ الكتاب :2017/07/30

 
 
 

طلب االطالع وابداء الرأي حول طلب /شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن  الفائزة 
بالمناقصة رقم هـ ع ر 2017/2016/2 أعمال خدمات النظافة والمراسلين والمناولة والضيافة 
بالهيئة والمرافق التابعة بتعديل الحد االدني ألجر العامل العاملين بالقطاع النفطي واألهلي قرار 

وزارة الشئون االجتماعية والعمل رقم (14 لسنة 2017) بتاريخ 2017/5/31

* اطلع الجهاز على كتاب شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن رقم (2017/1117) 
بتاريخ 2017/7/26

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

طلب تمديد فترة الدراسة لتأهيل الشركات إلنشاء وإنجاز وصيانة إستاد جابر المبارك الصباح 
بنادي الصليخات الرياضي  لمدة 21 يوم

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/28 بتاريخ 
2017/4/12 المتضمن عدم الموافقة على ترسية المناقصة على شركة تنظيفكو وترسي على 

شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن بمبلغ (-/676,632 د.ك)
مع تمديد الكفاالت البنكية ويحفظ كتاب الشركة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page18 اجتماع رقم :

األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8879
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :9153
 تاريخ الكتاب :2017/08/08

 
 
 

طلب إلغاء وإعادة طرح الممارسة رقم (78) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة وحزم 
وبرامج وحلول تقنية ألعمال المركز الوطني لالستجابة لطوارئ الحاسبات للجهاز المركزي 

لتكنولوجيا المعلومات لوجود تباين في وثائق الممارسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

طلب التعاقد المباشر رقم (2) مع/ شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر للقيام بمشروع تطوير 
شبكة الكويت للمعلومات المرحلة الثانية 2KIN للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بمبلغ 
اجمالي قدره (-/9,973,105 د.ك)  فقط تسعة ماليين  وتسعمائة وثالثة وسبعون الف  ومائة 

وخمسة دينار  الغير وذلك لالسباب الموضحة بكتاب االمانة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية/ السيده هيفاء المضف
وممثل وزارة المالية/ السيد سالم ذياب 

وممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ السيد طالل الغريب

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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Page19 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :901
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

 رقم الكتاب :898
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم CA/CPD/178 تصميم وتوريد وانشاء واختبار تشغيل فالتر الغسيل 
العكسي التلقائي على ( عدد6) خطوط مقاس 72 بوصة خاصة لتوصيل ماء البحر - ميناء 

االحمدي وإعادة الطرح مستقبال بعد تعديل المواصفات والقيمة التقديرية وذلك لالسباب المذكورة
بكتاب الشركة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ محمد الهاشمي     رئيس فريق التنسيق والمشاريع

طلب اصدار االمر التغييري السابع بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,000,000د.ك)  فقط  مليون  
دينار  الغير   ما يعادل نسبة (8,42.%) على قيمة عقد المناقصة رقم CISD / 0269 خدمات 
تكنولوجيا المعلومات المساندة و استئجار حاسبات شخصية و ملحقاتها في جميع مواقع الشركة 

المبرم مع/ شركة الديار المتحدة للتجارة والمقاوالت لمدة اربع اشهر حتى تاريخ 2018/1/5 
وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد الجمعه     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيد/ محمد الهاشمي     رئيس فريق التنسيق والمشاريع

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2017/1157$
 تاريخ الكتاب :2017/08/03

 
 
 

طلب التالي :
اوال. ايقاف مصادرة الكفالة االولية  من/ شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت (اقل 

( KV11 ) 2023965 انشاء محطة كهرباء فرعية مرفوعة جديدة-RFP االسعار)المناقصة رقم
ورفع كفاءة المحطات الكهربائية الموجودة في منطقة غرب الكويت حيث قام بتقديم الكفالة 

النهائية واالنتهاء من اجراءات توقيع العقد

ثانيا. االفراج عن الضمانات االولية المقدمة من المناقصين الذين اشتركوا بالمناقصة

* كما اطلع الجهاز على كتابي شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت :
- رقم 2017/1126 المؤرخ في 2017/7/26 المتضمن تمديد الكفالة المصرفية حتى 

2017/8/31
- رقم 3 المؤرخ في 2017/7/30 المتضمن طلب مخاطبة بنك ابوظبي الوطني اليقاف طلب 

الجهاز بشأن تسييل كفالة المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     مترجم
السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: إلغاء قرار الجهاز السابق بإجتماع رقم 2017/55 المؤرخ
في 2017/7/26 المتضمن الموافقة باالغلبية على طلب مصادرة الكفالة االولية القل االسعار 
شركة كي سي سي وطلب تمديد صالحية االسعار المقدمة من شركة سالم محمد النصف و شركة 

الدار للهندسة واالنشاءات
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2017/1149$
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/907$
 تاريخ الكتاب :2017/06/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2030118 إنشاء مبنى مكاتب والسور المحيط جنوب حقل 
 CONSTRUCTION OF OFFICE BUILDING FOR OIL & VITAL الرتقة
 PROTECTION DEPARTMENT FENCE IN SOUTH RATQA FIELD
على شركات المصنفة لدى الجهاز  الفئة االولى اعمال انشائية  واستبعاد الشركات المذكورة 

بالكشف المرفق .

-المناقصة محدودة 
-التقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مها الفضلي     مترجم
السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2027441 تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في منطقة 
I- شرق الكويت

 UPGRADATION OF GAS AND CONDENSATE NETWORK AT
I- EAST KUWAIT AREA على الشركات المذكورة بكتاب الشركة بعد استبعاد شركة 

فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

** كما اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم (1151) بتاريخ 2017/7/31 المتضمن 
االسس والمعاير لالختيار قائمة شركات بالفئة التخصصية

* المناقصة ال تقبل عروض بديلة 
* المناقصة محدودة 

* المناقصة ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     رئيس فريق
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :67
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 861-2015-2016 توريد جهاز وملحقاته الدارة خدمات
المختبرات الطبية من / شركة الدائرة المركزية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/416,288 د.ك) فقط أربعمائة وستة عشر ألف ومائتين وثمانية وثمانون دينار ال غير

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

*اطلع الجهاز على كتب الوزارة :
- رقم 3019 بتاريخ 2017/6/29 المتضمن طلب تأجيل البت بترسية المناقصة إلعادة العرض 

على اللجنة الدائمة
- رقم 2017/38 بتاريخ 2017/5/22 المتضمن ترسية المناقصة

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3769 بتاريخ 2017/8/2 المتضمن افادة الوزارة بتمديد 
الضمان البنكي للشركة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :115
 تاريخ الكتاب :2017/05/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة عرض ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع / 2015/2014/52 توريد 
وتركيب انظمة معلومات وتراخيص لنظام تامين وحفظ المعلومات في حالة الكوارث الطبيعية مع 
/ شركة الهندسة والتقنيات (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/2,308,000 د.ك)  فقط  

مليونين  وثالثمائة وثمانية الف  دينار  الغير

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (594) بتاريخ (2017/8/10)  المتضن الرد على ديوان 
المحاسبة 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية المشروعات
السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

المهندس/ صادق الري     مهندس
السيد/ مساعد الهويشل     مراقب تشغيل اآللي
السيد/ محمد عماري     اختصاصي محاسبة

الموضوع
2
م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق باجتماع رقم (2015/27) بتاريخ 2015/4/1 
المتضمن الموافقة على ترسية المناقصة على / شركة التقدم التكنولوجي (أقل األسعار) بمبلغ (-

/1.782.500 د.ك)

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :344
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :498
 تاريخ الكتاب :2017/07/18

 
 
 

 رقم الكتاب :282516
 تاريخ الكتاب :2017/07/27

 
 
 

طلب الموافقة على صرف مستحقات مبلغ وقدره  (-/250,000د.ك) فقط مائتين وخمسون الف  
دينار لشركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة التى فاقت قيمة التجديد الخامس للدفع 
االلكتروني بمراكزالضمان الصحي والمستشفيات والمراكز الصحية لمدة سنة اعتبارا من 

2016/9/25 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب التجديد السادس لعقد تقديم خدمات الدفع اإللكتروني بمراكز الضمان الصحي والمستشفيات 
والمراكزالمبرم مع / شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة لمدة سنة إعتبارا من 2017/5/7

بمبلغ تقديري قدره (-/600.000 د.ك) فقط ستمائة الف  دينار  الغير و ذلك لحاجة الوزارة 
ألعمال العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية المشروعات

السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية
السيد/ مساعد الهويشل     مراقب تشغيل اآللي

المهندس/ صادق الري     مهندس

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م خ ع /2014/2013/60 توفير اخصائي نظم معلومات 
المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/10/1 بمبلغ 

اجمالي قدره (-/49,200د.ك) فقط تسعة واربعون الف  ومائتى دينار  الغير وذلك لحين اإلنتهاء 
من اجراءات ترسية المناقصة 2017/2016/21

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

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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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2017/65$
 تاريخ الكتاب :2017/01/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2017/63$
 تاريخ الكتاب :2017/01/08

شركة مسكا لالتجار في جميع المعدات والمستلزمات
الطبية ذ م م

 
 

(اعيد بحث) تظلم الشركة على قرار ترسية الممارسة رقم هـ. ط. 2014/358-2015 توريد 
اجهزة HYSTEROSCOPE TELESCOPES وملحقاتها لمجلس اقسام امراض النساء 

والوالدة بمستشفى الجهراء

* اطلع الجهاز على رد الوزارة كتاب رقم 2017/104 المؤرخ في 2017/4/3 

*بعد االستماع الى إفادة ممثل الوزارة
السيد /م.ايمن األشوك مراقب الصيانة

 

(اعيد بحث) تظلم الشركة على قرار ترسية الممارسة رقم هـ. ط. 2015/1033-2016 توريد 
اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة بمستشفى الفروانية

*بعد االستماع الى إفادة ممثل الوزارة
السيد /م.ايمن األشوك مراقب الصيانة

 

الموضوع
6

7

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الوزارة
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :204
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :9286
 تاريخ الكتاب :2017/05/25

 
 
 

 رقم الكتاب :74
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 Digital Radiography(2) طلب طرح الممارسة 2018/2017/314 توريد أجهزة
Imaging System QTY وملحقاتها لحاجة مجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي - 

مستشفى العدان

 

(اعيد بحث) طلب تعديل ترسية مناقصة الخليج رقم (11) توريد محاليل الكلية الصناعية 
(المجموعة األولى) لتصبح على النحو التالي :-

 - شركة محمد ناصر الهاجري بمبلغ اجمالي قدره(-/317.416 $) ما يعادل (-/95,238 د.ك)
- شركة التقدم التكنولوجي  بمبلغ اجمالي قدره  (-/1.773,000$) ما يعادل (-/531,900 د.ك)

وذلك الستكمال المستندات الالزمة والمطلوبة التمام التعاقد

 

(اعيد بحث ) طلب شراء البند رقم (177) محاليل ومستهلكات لجهاز EPOC لقياس غازات 
الدم لكافة المختبرات وحدات البيوكميستري ووحدات العناية المركزة من/ شركة نجمة برقان 

للتجارة العامة والمقاوالت (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/437,500 د.ك)  فقط اربعمائة 
وسبعة وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير  بعد تعديل الكميات حسب المخزون والصرف

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (285) المؤرخ في 2017/7/24 والمتضمن تقرير 
التوصية الصحيحة للبند المذكور اعاله

 

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح الممارسة 
المحدودة وفقا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة للسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :126
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :131
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :123
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :125
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

طلب شراء البند رقم (70) مواد غذائية عالجية لمرضى الجهاز الهضمي لألطفال لكافة االقسام 
في المستشفيات من/ شركة المعجل لالدوية (اقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/496,128 د.ك)

 فقط اربعمائة وستة وتسعون الف  ومائة وثمانية وعشرون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (75) أدوية حبوب لعالج ضغط الدم لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من/ شركة المعجل لالدوية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/613,890 د.ك)  

فقط ستمائة وثالثةعشر الف  وثمانمائة وتسعون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (67) أدوية كبسوالت لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة 
للجراحات التخصصية من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/347,928 د.ك)  فقط ثالثمائة وسبعة واربعون الف  وتسعمائة وثمانية 
وعشرون دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (69) أدوية حبوب لعالج امراض الكلى لكافة المستشفيات من/ شركة احفاد
حمد صالح الحميضي الدوائية (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/378,116 د.ك)  فقط 

ثالثمائة وثمانية وسبعون الف  ومائة وستةعشر دينار  الغير

 

الموضوع
11

12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :191
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :70
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :200
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :201
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 PREMIUM  (اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/384-2018 توريد جهاز
 DIGITAL ULTRASOUND SYSTEM WITH VOLUME NAVIGATION

وملحقاتها لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي - مستشفى مبارك الكبير

 

طلب شراء البند رقم (101) مضخات قلب صناعية لألطفال لحاجة قسم جراحة قلب االطفال 
لمستشفى االمراض الصدرية باألمر المباشر من/  شركة ميدسول الطبية (الشركة المصنعة 

الوحيدة ) بمبلغ اجمالي قدرة (-/1,080,000 د.ك) فقط  مليون  وثمانون الف  دينار  الغير

 

 X-ray Digital Mobile ) طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/403 لتوريد  اجهزة
Unit وملحقاته  QTY(3 لحاجة مجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي مستشفى مبارك الكبير

 

CD BURNER (اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/388-2018 لتوريد (4) اجهزة
QTY وملحقاتها لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي - مستشفى مبارك الكبير

 

الموضوع
15

16

17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح الممارسة 
المحدودة وفقا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة للسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :573
 تاريخ الكتاب :2017/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :110
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :114
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :108
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (103) أدوية حقن مضاد حيوي لكافة األقسام في المراكز 
الصحية والمستشفيات من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/162,000 د.ك)  فقط مائة واثنى وستون الف  دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (52) ادوية حقن لعالج مرضى السرطان لمركز حسين مكي جمعة للجراحات
التخصصية من / شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-
/99,791د.ك) فقط تسعة وتسعون الف  وسبعمائة واحدى وتسعون دينار  الغير بعد تخفيض 

الكميات

 

طلب شراء البند رقم (58) ادوية حبوب لعالج امراض القلب لكافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات من / مجموعة بوشهري التجارية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/201,600د.ك) فقط مائتين وواحد الف  وستمائة دينار  الغير

 

طلب شراء البند رقم (50) ادوية مادة لتركيب المستحضرات الصيدالنية لكافة االقسام في 
المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/96,000د.ك)  فقط ستة وتسعون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
19

20

21

22

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشراء المحلي بعد اعطاء سعر مساوي لسعر مناقصة 
الخليج

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/113
 تاريخ الكتاب :2017/07/31

 
 
 

 رقم الكتاب :194
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :300
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :173
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

طلب شراء البند رقم (57) ادوية حبوب لعالج نقص المناعة المكتسبة (HIV) لمستشفى 
االمراض السارية من / شركة وربة للتجهيزات الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/185,220د.ك) فقط مائة وخمسة وثمانون الف  ومائتين وعشرون دينار  الغير

 

 SOLID STATE (اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 2017/605/-2018 لتوريد جهاز
DEDICATED CARDIAC CAMERA وملحقاتها لمجلس اقسام الطب النووي - 

مستشفى االمراض الصدرية 

 

طلب شراء المادة  COSENTYX (SECUKINUMAB) 150MG لعالج مرضى التهاب
المفاصل والصدفية باألمر المباشر من/شركة AL-MOHIL DRUG CO (وكيل محلي) 

بمبلغ اجمالي قدرة (-/1,277,539 د.ك) فقط  مليون  ومائتين وسبعة وسبعون الف  وخمسمائة 
وتسعة وثالثون دينار  الغير

 

 & T purposes Short3 MRI طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/320 لتوريد جهاز
T System3 Wide Bore  وملحقاتها لمجلس أقسام األشعة والعالج اإلشعاعي -  مستشفي 

الصباح بين الشركات المتخصصة

 

الموضوع
23

24

25

26

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح الممارسة 
المحدودة وفقا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة للسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :217
 تاريخ الكتاب :2017/07/09

 
 
 

 رقم الكتاب :292
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/303
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 SMART AUTOMATION طلب طرح الممارسة رقم 2017/049-2018 لتوريد اجهزة
SYSTEM FOR HISTOLOGY لمجلس اقسام خدمات المختبرات الطبية بمستشفى 

الجهراء بين الشركات المتخصصة عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية 

 

طلب شراء المادة NUSINERSEN (SPINRAZA ) لعالج ضمور العضالت الشوكي لدى 
 S . ALHOMAZI HAMAD االطفال والبالغين باألمر المباشر من / شركة

GRANDSONS (وكيل محلي) بمبلغ اجمالي قدرة (-/3,240,000 د.ك) فقط ثالثة ماليين  
ومائتين واربعون الف  دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات
السيد/ خالد العازمي     رئيس تنمية المشروعات

السيد/ عقاب علي     مراقب األدوية
المهندس/ صادق الري     مهندس

السيد/ مساعد الهويشل     مراقب تشغيل اآللي

 (FLUTIFORM 125/5 (FLUTICASONE+FORMETROL طلب شراء المادة
لعالج الربو باألمر المباشر من / شركة JASIM AL-WAZZAN SONS (وكيل محلي) 
بمبلغ اجمالي قدرة (-/459,120 د.ك) فقط اربعمائة وتسعة وخمسون الف  ومائة وعشرون 

دينار  الغير

 

الموضوع
27

28

29

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح الممارسة 
المحدودة وفقا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة للسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :174
 تاريخ الكتاب :2017/06/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/198
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

 رقم الكتاب :182
 تاريخ الكتاب :2017/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :304
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 WALL MOUNTED طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/407 توريد اجهزة
DUPLEX MONITOR VIEWER WORK STATION QTY (3)  وملحقاتها 

لمجلس اقسام االشعة والعالج االشعاعي - مركز الكويت لمكافحة السرطان بين الشركات 
المتخصصة واالعالن عنها بالجريدة الرسمية

 

 Digital multi detector طلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/404 توريد أجهزة 
X-ray machine QTY general(2) وملحقاتها ألقسام األشعة والعالج اإلشعاعي-مستشفى 

مبارك الكبير بين الشركات المتخصصة واالعالن عنها بالجريدة الرسمية

 

 EXTRACOPOREAL LIFEطلب طرح الممارسة رقم 2018/2017/493 توريد جهاز 
SUPPORT SYSTEM لحاجة لجنة خدمة الغشاء المؤكسج (ECMO) - مستشفى العدان 

 

طلب شراء المادة HAPTEN SERIES لعالج حساسية الجلد التالمسية باألمر المباشر من / 
شركة S. AL-HOMAIZI HAMAD (وكيل محلي) بمبلغ اجمالي قدرة (-/126,270 د.ك)

فقط مائة وستة وعشرون الف  ومائتين وسبعون دينار  الغير

 

الموضوع
30

31

32

33

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح الممارسة 
المحدودة وفقا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة للسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح الممارسة 
المحدودة وفقا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة للسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن إجراءات طرح الممارسة 
المحدودة وفقا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة للسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :297
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :302
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/306
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :و م ط/296
 تاريخ الكتاب :2017/07/26

 
 
 

طلب شراء المادةLENOLIDOMIDE (REVILIMIDE ) لعالج سرطان الدم باألمر 
المباشر من/ شركة S. ALHOMAZI GRAND SONS HAMAD (وكيل محلي) بمبلغ 
اجمالي قدره(-/180,753 د.ك) فقط مائة وثمانون الف  وسبعمائة وثالثة وخمسون دينار  الغير

 

طلب شراء المادةAZELAIC ACID CREAM (SKINOREN ) لعالج االمراض 
الجلديه  باألمر المباشر من/ شركة ALGHANIM HETHCARE  (وكيل محلي) بمبلغ 
اجمالي قدره(-/159,444 د.ك) فقط مائة وتسعة وخمسون الف  واربعمائة واربعة واربعون 

دينار  الغير

 

 K MULTIBIC HAEMOFIL TRATION +BICARB NO طلب شراء المادة
-N. AL MOHAMED / لعالج مرضى غسيل الكلى باألمر المباشر من شركة SL

HAJERY &SONS (وكيل محلي) بمبلغ اجمالي قدرة (-/140,000 د.ك) فقط مائة واربعون
الف  دينار  الغير

 

طلب شراء المادة EYLEA (AFLIBERCEPT ) 2MG/0.05ML لعالج  (AMD) من 
/ شركة ALGHANIM HELTH CARE (وكيل محلي) باألمر المباشر بمبلغ اجمالي قدرة 

(-/594,290 د.ك) فقط خمسمائة واربعة وتسعون الف  ومائتين وتسعون دينار  الغير

 

الموضوع
34

35

36

37

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1194$
 تاريخ الكتاب :2017/08/13

 
 
 

    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 .

وذلك لعدد (12شركات) 

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 16-08-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


