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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/60
25-ذو القعدة-1439 هـ 

   االربعاء
2018-08-08 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

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

)(   االربعاء2018/60 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
حامد أحمد العلبان

عادل إبراهيم خريبط
هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

السيد/ فهد علي المراد

هيا أحمد الودعاني

محمد ناصر الخرافي
د. رنا عبدالله الفارس

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

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

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
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1

1
2

3
4

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  13-08-2018 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 وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل تصنيف المقاولين
 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة الصحة
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 
االشغال العامة

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

السيده/ كوثر معرفي     منسق ادارة 
المناقصات

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

السيد/ خالد الغصبا     مدير ادارة الخدمات 
المتنوعه

السيد/هشام عثمان     كبير إختصاصي 
محاسبة

السيدة/ سميرة بولبقة     مراقب المناقصات

السيد/ عبدالعزيز الرشيدي     مراقب 
للمناقصات والمزايدات

السيدة/ نادية السالحي     رئيس قسم األثاث

النقيب/ محمد الحافظ     رئيس قسم 
المناقصات و العقود

م/ ايمن عبدالمحسن الحجي     مدير ادارة 
مشروعات القطاع الخاص

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود 
والمناقصات
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الرقم :- و ك م /68 /2017/2016

الرقم :- وك م / 2018/2017/3

الرقم :- أ.ف 20- 2018/2017

الرقم :- م و ث ف أ/2018/2017/5

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة أعمال عازل الرطوبة وعازل الحرارة لمحطات التحويل 
الثانوية في جميع انحاء دولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إستئجار آليات مع سائقيها لخدمة حقول إنتاج المياه الجوفية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى / المركز اإلسالمي للشيخ سعد العبدالله 
بمنطقة سعد العبدالله - قطعة (3)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تغطية عمليات الشحن للمعروضات الفنية واألنشطة لفعاليات 
المجلس الوطني

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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فض العطاءات

بيت الزكاة

فض عطاء مناقصة/ممارسة  القيام بأعمال البريد لبيت الزكاةالرقم :- ب ز 2016/8 ع(ع)

 

الموضوع
5
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة لألوقاف

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5963
 تاريخ الكتاب :2018/06/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/3 استئجار مراسلين مع السيارات لتوزيع 
بريد االمانة على/ مركز الرواد للخدمات البيئية (ثاني اقل االسعار) المطابق للشروط 

والمواصفات لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/249,480 د.ك)  فقط مائتين وتسعة 
واربعون الف  واربعمائة وثمانون دينار  الغير .

- اطلع الجهاز على كتاب األمانة رقم 8108 المؤرخ في 2018/8/7

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/هشام عثمان     كبير إختصاصي محاسبة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تجديد التأمين األولي لجميع 
الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :33707
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة الموافقة على االستثناء لتجهيز كامل لمركز مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي الدارة حاالت الطوارئ ومركز االحوار االسيوي وكذلك استضافة دولة الكويت 
لمقر مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجي بالشراء باالمر المباشر وذلك 

لظروف عمل الوزارة بحدود مبلغ وقدره (-/400،000 د.ك) فقط أربعمائة ألف دينار ال غير لمدة 
سنة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 14/28812 المؤرخ في 2018/6/27

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نادية السالحي     رئيس قسم األثاث

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

االستدعاءات

 رقم الكتاب :070
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

شركه السلطان المتحده الطبيه ذ م م
 
 

تظلم الشركة إلستبعادها من المناقصة رقم هـ.ط. 2017/2016/1064 تجهيز اقسام المختبرات 
(مرحلة الثانية) - مستشفى جابر االحمد وزارة الصحة - ادارة الهندسة الطبية

وفقا للمادة (57) لوجود خطأ حسابي .

حضر من جانب الشركة:-
Senior Product Specialist - السيد/ايمن غانم-

 LD Lead - السيد/حسين رحمة-

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: قبول شكوى الشركة

ثانيا: قبول عطاء الشركة طبقا للمادة رقم (77) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 
2016 و يحال للوزارة و تخطر الشركة

ثالثا: استعجال الوزارة برفع التوصية للجهاز

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27730
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم ب ب هـ/2014/2013/1 نقل و توزيع البعائث البريدية 
المتكاملة المبرم مع / شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) لمدة ستة 
اشهر اعتبارا من 2018/12/1 وحتى 2019/5/30 بمبلغ اجمالي قدره (443,398/800 د.ك)  
فقط اربعمائة وثالثة واربعون الف  وثالثمائة وثمانية وتسعون دينار  وثمانمائة فلس  الغير لحين

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الغصبا     مدير ادارة الخدمات المتنوعه

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون القصر

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4309
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 1-2019/2018 استئجار سيارات صالون بدون سائق على / الشركة 
الكويتية الستيراد السيارات (اقل االسعار) مطابق للشروط والمواصفات لمدة سنة بمبلغ اجمالي 

قدره (-/83,052 د.ك) فقط ثالثة وثمانون الف  واثنى وخمسون دينار الغير.

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

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 4573 المؤرخ في 2018/7/31 المتضمن بيانات طرح 
الممارسة التي تمت عن طريق الهيئة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سميرة بولبقة     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

عدم إختصاص الجهاز لعدم طرح الممارسة عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولى  للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/2017/11 
توفير آليات وسيارات ومعدات وعمالة وسائقين وتنفيذ اعمال الحفر والردم والتسوية والنظافة 

للقبور وجميع الخدمات المطلوبة لجميع المقابرفي دولة الكويت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالعزيز الرشيدي     مراقب للمناقصات والمزايدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع استعجال 
الجهة برفع التوصية للجهاز خالل اسبوعين كحد اقصى

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4024
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/7,500د.ك)  فقط سبعة آالف  
وخمسمائة دينار  الغير ما يعادل نسبة (6,77%) على قيمة عقد المناقصة رقم م م ك 

/2017/2016/1 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة معدات بوابات مواقف السيارات لمبنى مجمع 
الموانئ وميناء الشويخ والمناطق التخزينية التابعة له وميناء الدوحة التابعين لمؤسسة الموانئ

الكويتية المبرم مع / شركة الصوان للتجارة والنقل والسياحة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب 
المؤسسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ كوثر معرفي     منسق ادارة المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2347
 تاريخ الكتاب :2018/07/16

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقود المناقصة رقم أ ج/ش م/2015/2014/3 الستئجار مركبات (صالون - 
جيب - وانيت - باص - سوبرمان) لحساب اإلدارة لمدة شهرين اعتبارا من 2018/6/19 حتى 

2018/8/18 المبرم مع الشركات التالية  :-
- شركة المال لإلستئجار وتأجير المركبات و المكائن .

- شركة المدير الكويتي لتأجير السيارات
- شركة كي جي أل لتأجير السيارات 

- شركة رساميل أوتوليس لتأجير السيارات 
- شركة الخليج للسيارات 

- شركة محمد ناصر الشهري وأوالده للسيارات 
بمبلغ إجمالي قدره (29,458/573د.ك ) فقط تسعة وعشرون الف  واربعمائة وثمانية وخمسون 

دينار  وخمسمائة وثالثة وسبعون فلس  الغير

وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة أ ج/ش م/2018/2017/1

كما اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 3102 المؤرخ في 2018/8/13

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العلي     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان
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تصنيف المقاولين

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

بناءا على إفادة رئيس لجنة تصنيف المقاولين بان اللجنة بصدد االنتهاء من تقديم الكراسة 
الخاصة بتحديد  أسس ومعايير متعهدي المقاوالت لعرض على مجلس إدارة الجهاز ألبداء الرأي 

ولحين االنتهاء منها و إقرارها فقد قرر مجلس االدارة التالي

 

الموضوع
0
م

  قرر مجلس االدارة الزام متعهدي المقاوالت المسجلين والمصنفين لدى الجهاز بأن يستوفوا 
متطلبات التصنيف الواردة بالمادة رقم (19) من الالئحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة رقم 

(49) لسنة 2016 
وذلك خالل  ثالثة أشهر من تاريخ نشرالقرار و لحين االنتهاء من األسس والمعايير الفنية وتعديل 

فئات التصنيف بما يتناسب مع القانون والالئحة التنفيذية

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8528
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

 رقم الكتاب :7385
 تاريخ الكتاب :2018/06/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء البندين (9،8) من المناقصة رقم 2016/2015/12 توريد وسائل نقل 
متنوعة لإلدارة وذلك بعد اعتذار العطاء الوحيد للبندين

- اطلع الجهاز على كتاب اإلدارة رقم 7584 المؤرخ بتاريخ 2018/7/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ محمد الحافظ     رئيس قسم المناقصات و العقود

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/21 استئجار وسائل نقل متنوعة لإلدارة العامة 
لإلطفاء لمدة 3سنوات

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة على ثالث بنود
-االوامر التغييرية (%30)

-مدة العقد ثالث سنوات 

*شروط المناقصة:
-ان سنة الصنع لجميع المركبات ال تقل عن سنة 2019

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم(2016/51) المنعقد في 2016/7/13 للبندين رقم

(9،8) فقط
ثانيا: الموافقة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :19413
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

افاده الجهاز بانتهاء التأمين االولى  للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 4-2014-2015(ع) 
حراسة مباني المراكز الخارجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة

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

- قرار الجهاز بإجتماع رقم 2017/88 المنعقد في 2017/11/29 على طلب اعادة النظر بقرار 
الجهاز السابق والموافقة على ترسية المناقصة على / شركة الدروازة للخدمات اللوجستية (رابع

اقل االسعار)  بمبلغ (-/129,168د.ك) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة :عدم الموافقة 
وترسى على  / مجموعة الفريق االمنية لخدمات المدن (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(3,219/997د.ك) شهريا

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

 

طلب تمديد عقد المناقصة رقم و ت ص 2011/2010/6 حراسة مباني المراكز الخارجية التابعة 
للوزارة المبرم مع/ شركة الرائد للحراسة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/9/4حتى 

2018/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/20,545د.ك)  فقط عشرون الف  وخمسمائة وخمسة 
واربعون دينار  الغير   وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة 2014/4-2015(ع)

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018/18372 المؤرخ في 2018/7/9 المتضمن 
موافاتهم بالموافقة على التمديد

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 الجهة

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20528
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم 2017/17-2018 مع/ الشركة الوطنية لمشاريع 
التكنولوجيا للقيام بتنفيذ مشروع تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لمدة سنة بمبلغ إجمالي 

قدره (-/3.250.000 د.ك) فقط ثالثة ماليين ومائتين وخمسون ألف دينار ال غير وفقا للمادة رقم 
(18) من القانون رقم (49) في شأن المناقصات العامة وذلك لألسباب الموضحة بكتاب الوزارة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 10730 المؤرخ في 2018/4/18

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

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للصناعة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1183
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :1168
 تاريخ الكتاب :2018/07/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص /2018/20 /2021 صيانة  وتطوير وضمان النماذج 
اإللكترونية بالهيئة على/ شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت (اقل األسعار) المطابق 
للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/165,890 د.ك)  فقط مائة وخمسة وستون الف  

وثمانمائة وتسعون دينار  الغير

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/62,100د.ك)  فقط اثنى وستون 
الف  ومائة دينار  الغير مايعادل نسبة (16,56%) على قيمة عقد المناقصه رقم هـ ع ص 

/2016/3-2019 صيانة وتطوير نظام المعلومات الصناعية بالهيئة المبرم مع / شركة دجيتل 
بروسيسنج سيستم الستشارات الكمبيوتر واإلدارية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الهيئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للصناعة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/687
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع ص/2017/23-2020 تشغيل وصيانة وتوريد وتركيب 
محطات معالجة الصرف بمنطقة الشعيبة الغربية والشرقية التابعة للهيئة العامة للصناعة.

**بيانات المناقصة:
*ال تقبل التجزئة

*ال تقبل العروض البديلة
*االوامر التغييرية 25 %

**شروط المناقصة:
*ان تكون له خبرة سابقة ال تقل عن 5 سنوات في اعمال صيانة وتركيب وتشغيل المهمات 

الميكانيكية وادارة محطات الصرف الصحي وان يرفق بعطائه قائمة بالعقود التي قام بها والجهة
المتعاقدة معه

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9143
 تاريخ الكتاب :2018/08/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2123
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بقرار لجنة التظلمات بشأن تظلم/ شركة الدار الهندسية لالنشاءات المناقصة
  (1B3) رقم م.ك / 1 /2017 7/12مشروع ميناء مبارك الكبير - المرحلة االولى - الجزء

مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق ربط المرحلة األولى  من ميناء بالطريق الحالي في جزيرة 
بوبيان رفض التظلم شكآل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة

(اعيد بحث) طلب التمديد الثالث للعقد رقم هـ ص/ص/155 أعمال التشغيل والصيانة لمحطات 
التحويل الفرعية 11KV المغذية لمشروع الصليبية بالتيار الكهربائي المبرم مع/ شركة تنمية 
المرافق لمدة (184) يوم اعتبارا من 2018/3/12 بمبلغ اجمالي قدره (56,765/700 د.ك) 
ستة وخمسون الف  وسبعمائة وخمسة وستون دينار  وسبعمائة فلس وذلك لحين اإلنتهاء من 

إجراءات العقد المباشر رقم هـ ص/ص/207

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1491) المؤرخ بتاريخ 2018/5/16 المتضمن طلب 
التمديد الثالث

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة من تاريخ الكتاب في 2018/5/16

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :248
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :4210
 تاريخ الكتاب :2018/07/31

 
 
 

طلب تعديل قائمة الشركات المؤهلة للمشاركة بالمناقصة رقم هـ ط/268 إنشاء وإنجاز وتطوير 
وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع لتصبح 

على قائمة الشركات المذكورة بكتاب وزير األشغال
بعد استبعاد قائمة الشركات التي لم يتم تأهيلها وذلك وفقا لمستندات التأهيل لعام 2010 المعدلة 

عام 2012 والمعلن عنها بالجريدة الرسمية

 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقه على تمديد الكفاالت البنكية للشركات المذكورة بكتاب 
الوزارة للمناقصة رقم هـ ط/247 انشاء وانجاز وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من طريق 

العبدلي السريع الى التقاطع المستقبلي مع طريق الصبية السريع لمدة 90 يوم اعتبارا من تاريخ 
انتهائها وذلك لحين توافر االعتمادات المالية .

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

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل خريبط
ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص 

و امتناع كل من:
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة السيد/ فهد المراد
ممثل ادارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم ( 41/ 2018 ) المنعقد في 
2018/5/23  المتضمن: عدم الموافقة على طلب تمديد الكفاالت االولية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :18/9/158
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

شركة محمد عبد المحسن الخرافي واوالده للتجارة 
العامة والمقاوالت العامة والمنشات الصناعية ذ م م

 
 

إفادة الشركة العدول عن قرار سحب الكفالة االولية  للمناقصة رقم هـ ص / 158 انشاء وتشغيل 
وصيانة شبكة وخزانات المياه المعالجة (D 1 ) وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

 

الموضوع
5
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز عدم قبول طلب الشركة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2415
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ا.ف /2016/2015/51 هدم واعادة وإنشاء وانجاز 
وصيانة مسجد /عمرو بن العاص منطقة الصباحية - قطعة 3 على/ شركة توافيق للتجارة العامة 
والمقاوالت (ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (1,188,264/650 د.ك) فقط  مليون  ومائة
وثمانية وثمانون الف  ومائتين واربعة وستون دينار  وستمائة وخمسون فلس  الغير (األنسب 

واألفضل سعرا) 
- تم طلب عمل الموازنة التثمينية قبل توقيع العقد في التقرير الفني المرفق

- اطلع الجهاز على كتاب شركة محمد البشارة للتجارة العامة والمقاوالت رقم (892) المؤرخ في
2018/8/2 المتضمن جدول تحليل األسعار

- كما اطلع الجهاز على :
كتاب الوزارة رقم (5589) المؤرخ في 2018/3/28 والمتضمن توضيح األسعار

وشكوى شركة محمد البشارة  للتجارة العامة والمقاوالت رقم (2018/661) المؤرخ في 
2018/3/27

-  كتاب شركة محمد البشارة للتجارة العامة والمقاوالت رقم (614) المؤرخ في 2018/4/23 
المتضمن التواصل مع الوزارة لتوضيح األسئلة بخصوص االعمال الفنية والمالية باالضافة إلى 

سابقة االعمال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: عدم الموافقة على توصية الوزارة 

ثانيا: ترسى المناقصة على شركة محمد البشارة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ 
(-/1،092،752 د.ك) تطبيقا للمادة (38) من الالئحة التنفيذيه من قانون المناقصات العامة رقم 

(49) لسنة 2016 
ثالثا: تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

رابعا:  تخطر الشركة بقبول الشكوى

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1059
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
اوال:  اجراء قرعة للمناقصة رقم أ.ف 2017/2016/20 توفير مراسلين لخدمة القطاعات 

التابعة بين الشركات االتية:
1- الرواد للخدمات البيئية فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ 

إجمالي (-/662,400 د.ك ) (االول مكرر)
2- شركة جاسم الشهري للتجارة العامة والمقاوالت  بمبلغ إجمالي (-/662,400 د.ك ) (االول 

مكرر)
3- شركة الفيصل لحراسة المنشآت  بمبلغ إجمالي (-/662,400 د.ك ) (االول مكرر)

وذلك تطبيقا لنص الماده رقم (16) من قانون المناقصات العامة رقم 2016/49

ثانيا: استبعاد شركة المنارة ترانتو للتجارة العامة والمقاوالت (االول مكرر) لعدم وجود خبرة 
سابقة للشركة مع القطاع الحكومي في نفس المجال او مجاالت متشابهة .

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 8673 المؤرخ في 2018/5/14 المتضمن االطالع على 
كتاب وزارة المالية والمتضمن تزويدهم بكتاب رسمي يتضمن رأي الجهاز نحو توصيات الوزارة

-  اطلع الجهاز على كتب شركة جاسم الشهري أرقام : (2018/668) (2018/670) 
(2018/669)(2018/671) المتضمنين استعدادها لتنفيذ األعمال

- كما اطلع الجهاز على كتاب شركة زاتكو الزعفران(سادس أقل األسعار) رقم (15) المؤرخ في 
2018/1/29 والمتضمن مالحظات على مبالغ العطاءات للشركات األربع األقل سعرا

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع تجديد التأمين األولي لجميع 
الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13230
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم أ.ف/2015/2014/2 اعمال التشغيل و الصيانة الكاملة 
العمال التكييف و الكهرباء و االعمال الصحية و الميكانيكية لمباني المسجد الكبير و ملحقاته 

ومواقف السيارات المبرم مع/ شركة اإلنجاز للمقاوالت لمد ستة أشهر إعتبارا من 2018/10/22
حتى 2019/4/21 بمبلغ إجمالي قدره (84,277/740 د.ك) فقط اربعة وثمانون الف  ومائتين 
وسبعة وسبعون دينار  وسبعمائة واربعون فلس  الغير و ذلك لألسباب المذكورة بنموذج التمديد 

المرفق بكتاب الوزارة

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8537
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ.ف 6-2018/2017 أعمال الترميم واإلنشاءات الصغيرة 
بمواقع مختلفة لمساجد محافظة األحمدي

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

*شروط المناقصة:
-محدودة فئة ثالثة -  اعمال انشائية

* رأي القسم: استنادا الى نص المادة 17 من الالئحة التنفيذية يسمح بالطرح على الفئة الثالثة 
في حدود النصاب

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8535
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم أ.ف 2018/2017/7 اعمال الترميم واالنشاءات الصغيرة 
بمواقع مختلفة لمساجد محافظة مبارك الكبير

  
*بيانات المنافصة:

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة

-االوامر التغييرية (%10)

*شروط المناقصة:
-طلب الجهة: محدودة فئة ثالثة - اعمال انشائية

* رأي القسم: استنادا الى نص المادة 17 من الالئحة التنفيذية يسمح بالطرح على الفئة الثالثة 
والرابعه

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الثالثة و الرابعة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :1685
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

الشركة العالمية لالمن والسالمة ذ م م
 
 

(أعيد بحث) شكوى الشركة الستبعاد عطاءها من المناقصة رقم أ.ف 2019/2018/6 أعمال 
حراسة وأمن وسالمة المباني والمنشآت التابعة لقطاع المساجد وأي مباني أخرى بوزارة 
األوقاف والشئون اإلسالمية وذلك بعد استبعادها استنادا للمادة (40) من قانون المناقصات 

واستنادا للمادة (57)

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: قبول شكوى الشركة

ثانيا: قبول عطاء الشركة استنادا للمادة رقم (57) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016 ويحال للوزارة وتخطر الشركة

ثالثا: تخطر الوزارة بتمديد فترة دراسة العطاءات

البيـــــــــــــــــــان



2018/60  عدد كويت اليوم 1407تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/08/26 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :22106
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :19120
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/65 االعمال المدينة النشاء وانجاز وصيانة 
محطات تحويل ثانوية على / شركة اإلنشاء والتصنيع العقاري (أقل األسعار) المطابق للشروط 

والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (3,489,660/900 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  واربعمائة وتسعة 
وثمانون الف  وستمائة وستون دينار  وتسعمائة فلس  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ ايمن عبدالمحسن الحجي     مدير ادارة مشروعات القطاع الخاص

(اعيد بحث) طلب إعادة ترسية المناقصة رقم و ك م /2014/2013/30(ع ع) استبدال خاليا 
الجهد المنخفض 415 فولت لعدد اربع وحدات بخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى 
الكهربائية وتقطير المياه لتصبح على/ شركة الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني 
أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/2,085,239 د.ك) فقط  

مليونين  وخمسة وثمانون الف  ومائتين وتسعة وثالثون دينار  الغير المطابق للشروط 
والمواصفات بدال من/ شركة الغنيمان للتجاره العامة والمقاوالت (رابع أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/2,351,400 د.ك) بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
1

2

م

  نظرا المتناع رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة  في المشاركة في اتخاذ القرار في 
الموضوع أعاله 

وذلك تطبيقا لنص المادة رقم (82) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ونظرا 
لغياب نائب الرئيس للجهاز المركزي للمناقصات العامة السباب االجازة الخاصة 

فقد قرر مجلس إدارة الجهاز بتكليف عضوالجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل 
خريبط  برئاسة الجلسة على نحو مؤقت أثناء مناقشة هذا الموضوع

قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :19594
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصه رقم و ك م/2017/2016/34 أعمال اإلصالح والصيانة 
للرافعات السقفية في كل من محطات ضخ المياه الرئيسية ومحطات الكلورين المختلفة على / 
شركة مؤسسة مبارك السلطان للتجارة العامة (أقل األسعار) المطابق للشروط واالسعار بمبلغ 
اجمالي قدره (-/389,530د.ك) فقط ثالثمائة وتسعة وثمانون الف  وخمسمائة وثالثون دينار  

الغير

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 21983 المؤرخ بتاريخ 2018/7/25 المتضمن افادة 
وزارة المالية

 

افادة الجهاز بتلقي كتاب ادارة الفتوى و التشريع رقم (220180000346) المؤرخ في 
2018/7/29 المتضمن رأيهم بشأن اجراءات اعالن المناقصة رقم ( و ك م 2018/2017/45 ) 

في الموقع االلكتروني دون الجريدة الرسمية ( كويت اليوم) و الذي انتهى الى التالي:
" بطالن األعالن عن تقديم الموعد المقرر اليداع العطاءات (تاريخ االقفال) للمناقصة المحدودة (

و ك م 2018/2017/45 ) ، و بطالن جميع االجراءات التالية له ، و ذلك على النحو المبين 
باالسباب " 

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي: 
اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية

ثانيا: تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

  بعد األطالع على كتاب ادرة الفتوى و التشريع المتضمن رأيهم  قرر مجلس ادارة الجهاز الغاء 
المناقصة رقم ( و ك م 2018/2017/45 ) ، تمديد و لحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط ( 11 
ك.ف) لتوسعة شبكة الكهربائية في جنوب دولة الكويت ، وذلك وفقا لما جاء من أسباب بكتاب 

ادارة الفتوى و التشريع مع اخطار الشركات المشاركة بالمناقصة.

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :22389
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

 رقم الكتاب :20560
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

طلب التمديد االول للعقد رقم و ك م / ع ص/ 4850-2015/2014 اعمال التعديالت والصيانة 
الشاملة لخدمات مراكز المراقبة والتحكم ( الجابرية - المدينة - الشعيبة - الجهراء ) المبرم مع / 
شركة الخرافي ناشيونال  لمدة 7 اشهر و17 يوما اعتبارا من 2018/5/17 حتى 2019/1/3 

بمبلغ اجمالى قدره (68.336/386د.ك)  فقط ثمانية وستون الف  وثالثمائة وستة وثالثون دينار 
وثالثمائة وستة وثمانون فلس  الغير وذلك لالستمرار باعمال الصيانة

 

افادة الوزارة بعدم اضافة شركة / Kolin Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret ضمن 
قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة رقم وك م / 2017/2016/75 إنشاء وإنجاز وصيانة خطي 
مياه عذبة قطر 1600 مم من مجمع توزيع مياه ميناء عبدالله إلى مجمع غرب الفنيطيس وخط 
مياه قليل الملوحة قطر 1200 مم من مجمع ميناء عبدالله إلى مجمع الزور واألعمال الملحقة 

وذلك القتصار المناقصة على الشركات الوطنية حيث انها من االعمال النمطية التي يتوافر فيها 
تخصصات كافية في السوق المحلي وذلك طبقا للمادة (31) من قانون المناقصات العامة لسنة 

2016

 

الموضوع

الموضوع

5

6

م

م

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

 Kolin Insaat Turizm Sanayi / قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على اضافة شركة
Ve Ticaret

للمناقصة و تخطر الشركة باالسباب

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :11768
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إلغاء طلب التعاقد المباشر رقم و ك م/2018/13-35 تحديث وتمديد العمر 
اإلفتراضي للوحدات البخارية أرقام (2&7) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه مع/ توشيبا باور سيستمز (المصنع األصلي) لطرحه بمناقصة محدودة على 
الشركات العالمية المصنعة

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10939) المؤرخ في 2018/4/5 المتضمن طلب تأجيل 
الموضوع لمزيد من الدراسة و الكتاب رقم (9191) بتاريخ 2018/3/22 المتضمن توضيح نوع 

الطلب

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 20412 المؤرخ بتاريخ 2018/7/11 المتضمن التقارير 
الفنية المطلوبة

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة على طلب الوزارة
و موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :14
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :530
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة للمباني 
ذ.م.م.

 
 

(اعيد بحث) شكوى الشركة من عدم التنويه عن تقديم موعد اغالق المناقصة رقم و ك م 
2018/2017/45 تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط (11 ك.ف) لتوسعة شبكة الكهربائية 
في جنوب دولة الكويت بالجريده الرسمية كما لم يتم التنويه عن تقديم موعد االجتماع التمهيدي 
ولم يتم تزويدها بصورة محضر االجتماع التمهيدي في حال انعقاده او تغيير موعده في جريده 
كويت اليوم كما هو متبع وذلك استنادا لمواد قانون المناقصات أرقام (35), (39) بند (5), 

(44) و (48) وطلب إلغاء وإعادة طرح المناقصة

*اطلع الجهاز على كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم (220180000346) المؤرخ في 
2018/7/29 المتضمن الرد على شكوى الشركة

 

(اعيد بحث) شكوى الشركة من عدم التنويه عن تقديم موعد اغالق المناقصة رقم و ك م 
2018/2017/45 تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط (11 ك.ف) لتوسعة شبكة الكهربائية 
في جنوب دولة الكويت بالجريده الرسمية كما لم يتم التنويه عن تقديم موعد االجتماع التمهيدي 
ولم يتم تزويدها بصورة محضر االجتماع التمهيدي في حال انعقاده او تغيير موعده في جريده 
كويت اليوم كما هو متبع وذلك استنادا لمواد قانون المناقصات أرقام (35), (39) بند (5), 

(44) و (48)

*اطلع الجهاز على كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم (220180000346) المؤرخ في 
2018/7/29 المتضمن الرد على شكوى الشركة

 

الموضوع
8

9

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز قبول شكوى الشركة و تخطر الشركة بالغاء المناقصة

  قرر مجلس إدارة الجهاز قبول شكوى الشركة و تخطر الشركة بالغاء المناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :171
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

شركة الخنيني  للتجارة العامه  والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث) شكوى الشركة من عدم التنويه عن تقديم موعد اغالق المناقصة رقم و ك م 
2018/2017/45 تمديد ولحيم كيبالت أرضية ضغط متوسط (11 ك.ف) لتوسعة شبكة الكهربائية 
في جنوب دولة الكويت بالجريده الرسمية كما لم يتم التنويه عن تقديم موعد االجتماع التمهيدي 
ولم يتم تزويدها بصورة محضر االجتماع التمهيدي في حال انعقاده او تغيير موعده في جريده 
كويت اليوم كما هو متبع وذلك استنادا لمواد قانون المناقصات أرقام (35), (39) بند (5), 

(44) و (48)

*اطلع الجهاز على كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم (220180000346) المؤرخ في 
2018/7/29 المتضمن الرد على شكوى الشركة

 

الموضوع
10
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز قبول شكوى الشركة و تخطر الشركة بالغاء المناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

 رقم الكتاب :1141
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :12705
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :12704
 تاريخ الكتاب :2018/07/17

 
 
 

 رقم الكتاب :12755
 تاريخ الكتاب :2018/07/18

 
 
 

إفادة الوزارة بأن قيمة التعاقد المباشر رقم أ / هـ م أ / 308 دراسة وتصميم واإلشراف على 
المبنى الشمالي الجديد لديوان المحاسبة مع / دارالمكتب الهندسي المشترك لمرحلة التصميم 

تصبح (-/349،396 د.ك) لمدة 6 أشهر بدال من (-/300،000 د.ك) ولمرحلة االشراف 
(اختياري)  بمبلغ (-/1،282،368 د.ك) لمدة 27 شهر بدال من (-/1،500،000 د.ك)

 

طلب التعاقد  مع السادة / دار دامك لإلستشارات الهندسية (دار اشواق المضف لإلستشارات 
سابقا)  لتفعيل بند اإلشراف لمشروع  انشاء وإنجاز وصيانة مبنى قطاع المساجد المبرم بمبلغ 

إجمالي وقدرة( -/156.852 د.ك) لمدة (30) شهرا.

 

طلب التعاقد  مع السادة/ مكتب السور لإلستشارات الهندسية  لتفعيل بند اإلشراف لمشروع  
انشاء وانجاز وصيانة مسجد عبدالله العثمان بمنطقة العقيلة بمبلغ إجمالي وقدرة (-/76.032 

د.ك) لمدة (18) شهر .

 

طلب التعاقد مع   السادة / دار سلمان الشالحي لإلستشارات   لتفعيل بند اإلشراف لمشروع  
إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى المركز اإلسالمي للشيخ سعد العبدالله بمبلغ إجمالي وقدرة (-

/205.821 د.ك) لمدة (36) شهرا .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

بلدية الكويت

 رقم الكتاب :12679
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم ب ك/ أ أ / 2018/2017/10 مشروع تطوير أسواق 
المباركية ومواقف السيارات التابعة لها (المنطقة التجارية + حديقة البلدية)على المكاتب 

االستشارية العالمية بالتعاون مع المكاتب المحلية طبقا للمادة (18) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016.

- كما أطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم 13719 المؤرخ في 2018/7/24 المتضن قائمة 
المكاتب ومعايير اختيارها.

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة محدودة وفقـا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 على 

المكاتب المحلية

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 13-08-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


