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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/73
21-محرم-1440 هـ 

   االربعاء
2018-10-03 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-10-03

)(   االربعاء2018/73 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

د. رنا عبدالله الفارس

بدر عبداللطيف الدويسان
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

عادل إبراهيم خريبط
د.مبارك فهاد العازمي
د.مرسال سعد الماجدي
مشعل منديل القحص

هيا أحمد الودعاني

د. محمد عبدالله العيسى

عبدالله سعود العبدالرزاق
السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

للتخطيط و التنمية

1

2
3
4
5
6
7
8

1

1

1
2

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  08-10-2018 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 وزارة الخارجية

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل بيت الزكاة

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل بلدية الكويت

السيدة/ رنا الهنيدي     رئيس قسم المتابعه 
و تنظيم عمليات الشراء

السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان 
الجودة والدعم التجاري

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات
السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة 

االشغال العامة

السيد/ م. جمال المجدلي     رئيس قسم 
االنشاءات

السيد/ احمد اشكناني     رئيس قسم الخدمات

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي 
قانوني ثالث

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة 
الشئون اإلدارية

م/ فيصل العجمي     رئيس قسم المنطقة 
االولى

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم 
الدراسات والمواصفات

السيد/ يوسف عبدالله الصباح     مدير عام 
مؤسسة الموانئ

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات

السيده/ سبيكة الوقيان     مدير إدارة تطوير 
النظم

15

16
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

بلدية الكويت

ديوان الخدمة المدنية

الرقم :- و ك م/2018/2017-40

الرقم :- 2018/2017/19

الرقم :- 3 -2018/2017

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال تنظيف محطات التحويل الرئيسية الواقعة في المنطقة 
الشمالية لدولة الكويت

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة أعمال زراعة المنشآت والمرافق العائدة لبلدية الكويت في 
جميع المحافظات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير خدمات النظافة لمرافق مبنى ديوان الخدمة المدنية شويخ

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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فض العطاءات

جامعة الكويت

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد و تركيب و تشغيل وحدات كراسى - كلية طب األسنان - الرقم :- 2019/2018/14
جامعة الكويت

 

الموضوع
4
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :18/286
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

 
 
 

 NDT CORROSION CONTROL إفادة الشركة بقبول إضافة السادة شركة
#ITB موكليهم شركة الثويني التجارية ضمن الشركات المشاركة بالمناقصة رقم SERVICES

1016186 خدمات ضبط الجودة لميناء الزور 
Quality control services for AL-Zour Refinery

- اطلع الجهاز على كتاب شركة الثويني التجارية رقم (1147) المؤرخ في 2018/5/25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان الجودة والدعم التجاري

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 
لحين الرد على طلب الشركة المشتركة للتجارة العامة و المقاوالت و شركة المير للخدمات الفنية

 مع تمديد موعد اقفال المناقصة لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :201824333
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االحاطة والعلم بأن شركة ديجل االنشائية للتجارة العامة والمقاوالت لم تلبي 
دعوة الوزارة بتاريخ 2018/8/14 لتوقيع عقد المناقصة رقم م ع/2016/2015/46 تنفيذ أعمال

الصيانة والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة 
األولى)  

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 201824927 المؤرخ في 2018/9/27 المتضمن إفادة 
الوزارة بطلب الشركة لمزيد من الوقت إلنهاء إجراءات كفالة االنجاز

حضر من جانب شركة ديجل االنشائية للتجارة العامة والمقاوالت:
- السيد/ أحمد ماهر    (مدير مالي)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهه االستعجال باجراءات التعاقد و موافاة الجهاز بتاريخ 
توقيع العقد خالل اسبوع

البيـــــــــــــــــــان
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ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :79310
 تاريخ الكتاب :2018/09/26

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق لتجديد األول لعقد المناقصة رقم 12- 2015/2014 
صيانة االنظمة المتكاملة  لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/9/1 بمبلغ اجمالي قدره (-

/496,320 د.ك)  فقط اربعمائة وستة وتسعون الف  وثالثمائة وعشرون دينار  الغير بنفس 
الشروط والمواصفات واالسعار ولحين االنتهاء من طرح وترسية المناقصة الجديدة 2018/1-

2019

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ سبيكة الوقيان     مدير إدارة تطوير النظم

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه اعتبارا من تاريخ الكتاب 2018/9/26
و عدم موافقة:

ممثل ادارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الخارجية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :42789
 تاريخ الكتاب :2018/09/20

 
 
 

 رقم الكتاب :26976
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و . خ 2 - 2018/2017  تقديم أعمال السفرجية للديوان العام 
بالوزارة واإلدارة القنصلية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي على / الشركة المتحدة 

إلدارة المرافق (أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/660,000 
د.ك)

- مرفق إفادة الجهاز بقرب إنتهاء التأمين األولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ رنا الهنيدي     رئيس قسم المتابعه و تنظيم عمليات الشراء

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم و.خ 2019/2018/1 توريد مطبوعات رسمية 
متنوعة لديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتها المعتمدة في الخارج

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة 34113 المؤرخ في 2018/7/26 المتضمن إلغاء الشرطين 

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- األوامر التغييرية (%5)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين األولي لجمع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :28275
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

 رقم الكتاب :3304
 تاريخ الكتاب :2018/09/26

 
 
 

طلب تعديل المبلغ اإلجمالي للتمديد األول على عقد المناقصه رقم ب ب هـ/2015/2014/7 
استئجار سيارات متنوعة للوزارة المبرم مع / الشركة الكويتية الستيراد السيارات لمدة ستة 

أشهر اعتبارا من 10/3/ 2018 ليصبح بمبلغ (308,523/300د.ك)  فقط ثالثمائة وثمانية الف 
وخمسمائة وثالثة وعشرون دينار  وثالثمائة فلس  الغير بدال من (308,532/300د.ك) وذلك 

بناءا على موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/ فيصل العجمي     رئيس قسم المنطقة االولى

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصه رقم ب ب هـ 2013/2012/3 توريد وتركيب وصيانة الشبكة 
الهاتفية لمحافظتي العاصمة وحولي المبرم مع / شركة رهام للتجارة العامة لمدة ثالث أشهر 

اعتبارا من 2018/10/9 بنفس الشروط واألسعار دون تكلفة مالية اضافيه وذلك لحين االنتهاء 
من اجراءات المناقصه رقم ب ب هـ 2018/2017/2

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4391
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :4812
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة ترسية بندي (6,4) من المناقصة رقم هـ ع ب/2018/2017/1 الستئجار
سيارات للهيئة وذلك لوجود خطآ في كتاب التوصية السابق  لتصبح على/ شركة دايموند هاوس 
العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات على النحو 

التالي:

- البند رقم (4) بمبلغ اجمالي قدره (-/64,512 د.ك) فقط اربعة وستون الف وخمسمائة 
واثنىعشر دينار  الغير بدال من/ شركة الخليج لتأجير السيارات (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

(66,427/200 د.ك) 

- البند رقم (6) بمبلغ اجمالي قدره (-/20,412 د.ك) فقط عشرون الف واربعمائة واثنى عشر 
دينار ال غير بدال من/ شركة األريج لتأجير السيارات (ثاني أقل األسعار) بمبلغ (-/22,680 د.ك)

*كما اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 5254 بتاريخ 2018/9/19 المتضمن توضيح االسعار 
االفرادية للعطاءات (االقل سعرا)

*مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد اشكناني     رئيس قسم الخدمات

(اعيد بحث) طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ع ب/2014/7-2015 توفير خدمات األمن
والحراسة ومراسلين المبرم مع/ شركة النسور الذهبية لحراسة المنشآت لمدة شهرين اعتبارا من

2018/8/18 حتى 2018/10/17 بمبلغ اجمالي قدره (-/13,335 د.ك) فقط ثالثة عشر ألف 
وثالثمائة وخمسة وثالثون دينار ال غير

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين االولي للشركات الفائزة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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بيت الزكاة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :3542
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ب ز/5-2016(ع) 
مشروع انشاء وانجاز وصيانة مقر اداري لبيت الزكاة ( منطقة مبارك العبدالله )

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ م. جمال المجدلي     رئيس قسم االنشاءات

طلب ترسية المناقصة رقم ب ز 2016/8 (ع ع) القيام بأعمال البريد للبيت على/ شركة البحار 
للخدمات العامة (اقل االسعار) مطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-

/155.652د.ك)  فقط مائة وخمسة وخمسون الف  وستمائة واثنى وخمسون دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :935/47423
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

 رقم الكتاب :50261
 تاريخ الكتاب :2018/09/10

 
 
 

طلب ترسية بندي المناقصة رقم م ع ت ا/ق/2017/6 تقديم خدمات التنظيف وتداول الملفات 
والضيافة لجميع مواقع المؤسسة على النحو التالي:

- البند االول على/ شركة تنظيفكو (ثالث اقل االسعار) متوافق للشروط والمواصفات بمبلغ 
اجمالي قدره (-/1,121,229 د.ك) فقط مليون ومائة وواحد وعشرون ألف ومائتين وتسعة 

وعشرون دينار ال غير.
- البند الثاني على/ شركة الدروازة للخدمات اللوجستية (سادس اقل االسعار)متوافق للشروط 
والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/893,160 د.ك) فقط ثمنمائة وثالثة وتسعون ألف ومائة 

وستون دينار ال غير.

*اطلع الجهاز على كتب المؤسسة 
رقم (51808) المؤرخ في 2018/9/19 المتضمن اسباب االستبعاد للبند الثاني

رقم (53417) المؤرخ في 208/9/27 المتضمن طلب تمديد التأمين األولي حتى 2019/1/10

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون اإلدارية

طلب التعاقد المباشر رقم م ع ت أ/ت/2/2018 مع/ شركة ايبال لالستشارات الكمبيوتر لشراء عدد
(400) تراخيص مايكروسوفت اضافية مع ميزة التحديث نوع new desktop بمبلغ اجمالي 

قدره (-/124,000 د.ك)  فقط مائة واربعة وعشرون الف  دينار  الغير

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة للطيران المدني

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :13120
 تاريخ الكتاب :2018/09/13

 
 
 

 رقم الكتاب :10989
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/38-2019 مع/ شركة الكوينس العالمية لتوفير الدعم التشغيلي 
و الفني لنظام معالجة البيانات لالرصاد الجوية (MDP) بمطار الكويت الدولي لمدة سنة بمبلغ 

اجمالي قدره (-/325,600د.ك) فقط ثالثمائة وخمسة وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير 
لالسباب المذكورة بكتاب الجهة وفقا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 

لسنة 2016.

كما اطلع الجهاز على كتاب االدارة رقم 14030 المؤرخ في 2018/10/3 المتضمن رقم العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/2017/5 توريد و تركيب و تشغيل نظام جديد للرد األلي 
new IVR System بمطار الكويت الدولي بين الشركات المتخصصة عن طرق االعالن في 

الجريدة الرسمية

بيانات الممارسة:
-ال تقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغييرية %25

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل خريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

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
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الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1287
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1286
 تاريخ الكتاب :2018/07/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/4 القيام بخدمات أعمال التصميم والتحرير والطباعة 
الخاصة بمطبوعات للصندوق لمدة ثالث سنوات

-بيانات المناقصة:
-غير قابلة للتجزئة 

-ال تقبل عروض بديلة
-نسبة االوامر التغييريه(%25)

-لم يستدل على نشر الخطة السنويه 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي قانوني ثالث

نتيجة تأهيل الشركات للقيام بخدمات أعمال التصميم والتحرير والطباعة الخاصة بمطبوعات 
الصندوق

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :6406
 تاريخ الكتاب :2017/07/03

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2016/2015/50 
لتجهيزات الهندسية و االنظمة المساندة و شبكة الحاسب االلي و اجهزة الحاسب و اتصاالت 
الحاسب الرئيسي ألدارة تراخيص مرور محافظة الفروانية -  لالدارة العامة لنظم لمعلومات 

بالوزارة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات

طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2017/2016/13 توريد مالبس للنزالء باالدارة العامة 
للمؤسسات االصالحية لالدارة العامة لالمداد والتموين (ادارة المخازن) بوزارة الداخلية على 

الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة وإلغاء البنود ارقام (24-18،13،12،2،1)  
وإعادة الطرح

- علما بان المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (8480) المؤرخ في 2018/8/2 المتضمن االعتماد 
المالي

- اطلع الجهاز على كتاب شركة هبوب الخليج رقم (2017/1772) المتضمن طلب الشركة 
مخاطبة الوزارة التمام الدراسة وترسية المناقصة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين مع تمديد الـتأمين 
األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1053
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/11 توفير الخبرات الفنية المطلوبة والمستشارين
واألخصائيين لإلدارة العامة لنظم المعلومات -بين الشركات و المؤسسات المتخصصة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
- مقتصرة على الشركات المسجلة لدي الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

- يجب تقديم شهادة ال ISO للشركة
- يجب ان تكون الشركة ذو خبرة و كفاءة بهذا المجال بمدة ال تقل عن عشر سنوات

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/73  عدد كويت اليوم 1414تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/10/14 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :2032
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

(أعيد بحث) طلب الموافقة على العقوبات على الشركات المذكورة بكتاب المؤسسة والمنبثقة 
منها أو التابعة أو الزميلة لها وذلك إستنادا للمادة (85) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 

لسنة 2016 مع منعها من االشتراك في المناقصات أو الممارسات أو العقود االستشارية أو 
االتفاقات التعاقدية االخرى بمختلف أنواعها وذلك لالسباب المذكورة بكتاب المؤسسة

حضر من  جانب شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل
-السيد/ فاضل البغلي - رئيس مجلس االدارة

- السيد/ أحمد البغلي - محامي الشركة
- السيد/ علي الحسن - نائب رئيس مجلس االدارة

- السيد/ محمد راشد المستشتار القانوني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف عبدالله الصباح     مدير عام مؤسسة الموانئ

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :10454
 تاريخ الكتاب :2018/09/05

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1160$
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ش م ك م
 
 

افادة لجنة التظلمات من قرارات مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة المقدم من/ 
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل بشأن المناقصة رقم م م ك /2017/2016/2 تشغيل وصيانة 

الرفعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات االرضية في ميناء الشويخ بقبول 
التظلم شكال و رفضه موضوعا

 

شكوى الشركة من طلب الموافقه على العقوبات وادراجهم بالقائمة السوداء للمناقصه رقم م م 
ك/2008/34 تصنيع وتركيب رافعات جسرية لميناء الشويخ

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7740
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 1 / 2018 / 2019 مشروع التأمين الصحي التكافلي لعالج 
رجال اإلطفاء التابعين لإلدارة لمدة سنتان بين الشركات المتخصصة 

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-تقبل العطاءات من مناقصي اعمال شركات التأمين و المؤهلين بخبرة ال تقل عن (5) سنوات في

مجال اعمال التأمين الصحي و ان يكون لديه عقود مماثلة ال تقل قيمة العقد الواحد عن 
200,000 د.ك 

-شرط رأس مال 10,000,000 د.ك
-على الشركات المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لسنة 2018 كشركة 

متخصصة في مجال الكمبيوتر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2018/2017/18 مشروع اعاده تأهيل مراكز االنقاذ البحري - ميناء الشعيبة -السالمية - ميناء 

الشويخ

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7741
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/3 مشروع أعمال تشغيل وإدارة كراج اإلدارة 
لصيانة وإصالح اآلليات والسيارات والمعدات والمركبات التابعة لإلدارة لمدة ثالث سنوات

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

شروط المناقصة
-هذه المناقصة مقتصرة على الشركات المتخصصة في هذا المجال

-يجب على المناقص ان تكون لديه خبرة في اعمال صيانة و اصالح المعدات الثقيلة بحيث ال تقل
عن 15 سنة

-يشترط في المناقص ان يمتلك ورشة (كراج) و ليس مؤجرا
-يجب ان ال يقل رأس مال الشركة 2 مليون دينار

-يجب ان يمتلك برنامج كمبيوتر خاص الدارة اعمال العقد االدارية و برنامج كمبيوتر اخر الدارة 
اعمال الصيانة الدورية و الوقائية و الطارئة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

ممثل ادارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :9519
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 19-2018/2017 شراء و تركيب و تشغيل أجهزة 
اتصاالت سلكية والسلكية خاصة باالدارة

- اطلع الجهاز على كتاب اإلدارة رقم (9381) بتاريخ 2018/8/3 المتضمن تعديل مواصفات 
المناقصة فيما يخص بند نظام تترا

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :16013
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :16014
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم 2016/2015/9(ع) تجميل واعمال انشائية وصيانة للشواطئ 
العامة بدولة الكويت على / شركة درر الجهراء للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 

المطابق للشروط والمواصفات بنسبة خصم قدرها (50.1%) بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,497,000 د.ك)  فقط  مليون  واربعمائة وسبعة وتسعون الف  دينار  الغير 

**مع وجود مالحظات وهي عدم وجود المواصفات الخاصة وال جدول االسعار في مغلف العطاء
ولم يقدم القرص المخطط ليتم االستدالل عليها  

وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة 

- اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (13096) المؤرخ في 2018/7/15 والمتضمن مالحظات 
ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/11 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الفنية لمباني 
البلدية والمراكز التابعة لها في محافظتي حولي والفروانية على ( أقل االسعار ) / شركة برايت 

للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ إجمالي قدره (-/829,700 د.ك )  فقط ثمانمائة وتسعة 
وعشرون الف  وسبعمائة دينار  الغير وذلك  بعد حساب الخطأ الحسابي بنسبة (0.8 %)

** مع عدم قيام المناقص بختم جدول مقاولي الباطن ,
وطلب تمديد الكفاالت البنكية

- مرفق إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي

 

الموضوع
1

2

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم ( 2018/27)  المنعقد بتاريخ
4-4-2018 المتضمن :الموافقة على ترسية على ثاني أقل االسعار شركة المد األخضر للتجارة 
العامة والمقاوالت بعد إستبعاد أقل االسعارشركة درر الجهراء للتجارة العامة والمقاوالت لعدم 

وجود المواصفات الخاصة وجداول األسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين تمديد التأمين األولي  بحد اقصى
أسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :14926
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

(اعيد بحث) إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 
2018/2017/1 توفير اخصائين خدمات الدعم الفني في مجال المساحة ونظم والمعلومات 

الجغرافية

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للمناقصين المشاركين بالمناقصه رقم 2018/2017/5
أعمال الصيانة وصنع وتوريد وتركيب اللوحات االرشادية للشوارع بمناطق متفرقه من دولة 

الكويت

 

(اعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري األول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (3,356/881د.ك)  
فقط ثالثة آالف وثالثمائة وستة وخمسون دينار وثمانمائة واحدى وثمانون فلس ال غير ما يعادل 

نسبة (0,434%) من قيمة عقد المناقصة رقم 15-2015/2014 تشغيل واصالح وصيانة 
الخدمات الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعه لها في محافظتي األحمدي ومبارك الكبير المبرم 

مع/ شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا وذلك لألسباب المذكورة بكتاب البلدية

- اطلع الجهاز كتاب البلدية رقم (16113) المؤرخ في 2018/8/28 المتضمن نسبة الخصم 
وسبب الخصم وصورة من العقد 

 

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4978
 تاريخ الكتاب :2018/09/09

 
 
 

 رقم الكتاب :3894
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم ا م م /2016/2015/9/1 نقل اجهزة ومعدات وآليات والمواد 
والكيماويات ومحتويات المكاتب للمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة واالبحاث على/ 
شركة المجموعة العربية المتحدة لوسائل النقل (أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات 

لمدة 180 يوما بمبلغ إجمالي (-/98,619 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  وستمائة وتسعة عشر
دينار  الغير

- مرفق إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي
- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 5247 المؤرخ في 2018/9/26 المتضمن تمديد الكفاالت 

البنكية لمدة ثالثة شهور من تاريخ انتهائها

 

طلب ترسية المناقصة رقم إ م م/2018/2017/7/1 توريد احبار لطابعات الكمبيوتر لمدة عامين 
على /الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر (اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بقيمة 
فردية قدرها (2,409/300د.ك)  فقط  الفين  واربعمائة وتسعة دينار  وثالثمائة فلس  الغير

-مرفق إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت البنكية

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 
لمدة 3 اشهر

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة 
و لحين تمديد التأمين األولي بحد أقصى أسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولى للشركات المشاركة المناقصة رقم هـ ط/258 انشاء 
وصيانة طرق وجسور وصرف امطار وصحية وخدمات اخرى لقطاعات من الطريق الدائري 

الخامس وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز في محيط منطقة جنوب السرة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

و عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل خريبط

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د.مبارك العازمي

و امتناع:
 ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري 

 افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي للشركات المشاركة للمناقصة رقم هـ ط260 انشاء و 
انجاز و صيانة الطريق االقليمي الشمالي من تقاطع رقم (82) الى تقاطع رقم (58)

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

 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركة في المناقصة رقم ق ص /ط/348 اعمال
الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في محافظة حولي

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

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1880
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :1875
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص / ص /213 الخدمات العامة لتشغيل 
وصيانة محطات الضخ والرفع والخطوط المرتبطة بها في المنطقة الجنوبية بين الشركات 

المذكورة بالكشف المرفق 

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- األوامر التغييرية (%30)

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ص/ص/201 إدارة وتشغيل وصيانة محطة 
تنقية مياه الصرف الصحي ألم الهيمان بين الشركات المذكورة بالكشف المرفق 

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- األوامر التغييرية (%30)

 

الموضوع
6

7

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/73  عدد كويت اليوم 1414تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/10/14 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2405
 تاريخ الكتاب :2018/08/26

 
 
 

-الهيئة العامة للطرق والنقل البري
(اعيد بحث)افادة الوزارة بعدم اضافة شركة S.A metag Insaat Ticaret موكلي شركة 

سوفوك الدولية للمناقصة رقم هـ ط/268 انشاء وانجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة 
مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت على طريق المقوع لعدم تأهيلها وفق اسس تأهيل سنة 2010 

المعدلة سنة 2012

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2407 المؤرخ في 2018/8/26 المتضمن بعدم اضافة 
 china railway 21 bureau group المجموعة العالمية الهندسية الصينية للسكك الحديدية

موكلي مؤسسة رجال األعمال التجارية

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2415 المؤرخ في 2018/8/26 المتضمن بعدم قبول 
اضافة شركة/ عبد العالي العجمي للتجارة والمقاوالت

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/60) المنعقد في 2018/8/8 المتضمن: 

الموافقه على طلب تعديل قائمة الشركات المؤهلة للمشاركة بالمناقصة بعد استبعاد قائمة 
الشركات التي لم يتم تأهيلها وذلك وفقا لمستندات التأهيل لعام 2010 المعدلة عام 2012 

والمعلن عنها بالجريدة الرسمية كويت اليوم 

ثانيا: رفض طلب الوزارة بعدم إضافة الشركات التالية:
-شركة S.A metag Insaat Ticaret موكلي شركة سوفوك الدولية

 china railway 21 bureau المجموعة العالمية الهندسية الصينية للسكك الحديدية  -
group موكلي مؤسسة رجال األعمال التجارية
-شركة/ عبد العالي العجمي للتجارة والمقاوالت

و عدم موافقة: 
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ د. رنا الفارس
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
و امتناع:

ممثل ادارة الفتوى والتشريع / د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :155
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

شركة شبكة الخليج لالتصاالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :2312
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

شركة االتصاالت المتنقلة / مساهمة عامة
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت االولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ا م م 
/2018/2017/1/1 توفير خدمة االشتراك باالنترنت وخطوط نقل المعلومات 

 

طلب الشركة تزويدها بأسباب أستبعادها من المناقصة رقم ا م م /2018/2017/1/1 توفير خدمة
االشتراك باالنترنت وخطوط نقل المعلومات مع وقف اجراءات التعاقد

 

شكوى شركة االتصاالت المتنقلة(زين) من استبعادها في المناقصة رقم ا م م /2018/2017/1/1
توفير خدمة االشتراك باالنترنت وخطوط نقل المعلومات

 

الموضوع

الموضوع

9

10

11

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17996
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :24914
 تاريخ الكتاب :2018/08/27

 
 
 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/73 أعمال التحديث والتشغيل 
والصيانة الشاملة لوحدات تكييف الهواء في محطات التحويل الكهربائية الرئيسية في 

المحافظات (األحمدي - حولي - مبارك الكبير) على/ شركة سالم محمد النصف للمقاوالت العامة 
للمباني (أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/1,880,000 د.ك) 
فقط مليون وثمانمائة وثمانون ألف دينار ال غير بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (%22.67 

(

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 24332 بتاريخ 2018/8/14 المتضمن تعهد الشركة 
بتنفيذ األعمال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     ممثل الوزارة

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م 2018/2017/86 أعمال اإلصالح والصيانة للمضخات 
وملحقاتها والمعدات الميكانيكية بقطاع تشغيل وصيانة المياه في محطات ضخ المياه وتوابعها 

ومواقع األعمال الكيماوية والتناضح العكسي في مناطق متفرقة بدولة الكويت على/ شركة 
المعدات (اقل االسعار) مستوفي للشروط والمواصفات بنسبة خصم قدرها (-54% ) وبمبلغ 

اجمالي قدره (1.121.000د.ك) فقط  مليون  ومائة واحدى وعشرون الف  دينار  الغير

-إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين االولي

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27141
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/354.750د.ك) فقط ثالثمائة 
واربعة وخمسون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد 
المناقصة رقم و ك م / 2016/2015/3 صيانة واصالح كيبالت ضغط متوسط 11 ك ف وكيبالت 
القيادة واالعمال المدنية المتعلقة بهما بمحافظة االحمدي ومبارك الكبير المبرم مع/ شركة االمراء
للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم (و ك م -55-

2017/2016) ولالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :20574
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

 رقم الكتاب :20573
 تاريخ الكتاب :2018/07/12

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م / 2018/2017/95 أعمال الصيانة السنوية للمعدات 
بمشروع وحدة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي (RO) في محطة الشويخ لتوليد القوى 
الكهربائية و تقطير المياه بين الشركات المعتمدة لدى الوزارة و المذكورة بالكشف المرفق

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

 

طلب طرح المناقصة المحدودة المناقصة رقم و ك م /2018/2017/55 اصالح مداخن الغازات 
في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات المستوفية لألسس

والمعايير المعتمدة لدى الوزارة

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

-ال تقبل عروض بديلة
- األوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
4

5

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :27270
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :9655
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2018/2017/45(ع) تمديد ولحيم كيبالت أرضية 
ضغط متوسط (11 ك.ف) لتوسعة شبكة الكهربائية في جنوب دولة الكويت

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

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

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصه العامة  رقم و ك م/2017/7274 توريد وتسليم مواد كيميائية 
لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بين الشركات المصنعة او الموردين والمسجلين 

لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة 36 شهرا 

* بيانات المناقصه
- التقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة على 6 بنود
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة وتطرح على الشركات المصنفة بالفئة الثالثة
أعمال كهربائية 
و عدم موافقة:

 ممثل الهيئة العامة للقوى العامله/ د-مبارك العازمي
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :22571
 تاريخ الكتاب :2018/07/30

 
 
 

 رقم الكتاب :23416
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على إلغاء المناقصة رقم و ك 
م/2016/7262 توريد قطع الغيار المطلوبة لصمامات األمان الرئيسية للغاليات في محطة الزور 

الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

**مرفق إفادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2017/37-2018 صيانة منشأت ومرافق مخازن بين 
الشركات المصنفة لالعمال المدنية واالنشائية لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة 

 (36)

بيانات المناقصة:
*ال تقبل التجزئة

*ال تقبل عروض بديلة
*االوامر التغييرية %10

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين الرد على شكوى شركة ريماس 
الشرقية المحالة بتاريخ 2018/8/9

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة و تطرح على الشركات المصنفه بالفئة الرابعة لالعمال المدنية
واالنشائية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27117
 تاريخ الكتاب :2018/09/18

 
 
 

 MistubishiElectric  / طلب التعاقد المباشر رقم  وك م /13 /2018-51  مع شركة
Corporation Co-Japan  الوكيل المحلي  السادة / شركة كهرباء الشرق االوسط وذلك 
للقيام بأعمال تحديث وتطوير خاليا السويتشجير جهد (132 ك .ف ) في عدة محطات تحويل 
رئيسية مختلفة بمبلغ إجمالي قدره (-/1,000,000 د.ك )  فقط  مليون  دينار  الغير لمدة 36 

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

 

الموضوع
10
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :18/712
 تاريخ الكتاب :2018/09/12

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1705$
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

شركة الفوزان ناشيونال للتجارة العامة و المقاوالت
ذ م م

 
 

 رقم الكتاب :2018/1690$
 تاريخ الكتاب :2018/07/18

شركة ريماس الشرقية للتجارة العامة والمقاوالت  ذ 
م م
 
 

شكوى الشركة باتاحة فرصة عادلة لها للمناقشة الفنية وتقديم المستندات الداعمة لموقفها في 
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 حيث انها 

اقل االسعار

كما اطلع  الجهاز على كتاب الشركة رقم 709 المؤرخ في 2018/8/2 
و كتاب الوزارة رقم 27950 المؤرخ في 2018/9/25 المتضمن افادة الوزارة بأسباب عدم 

قبول عطاء الشركة الصناعية للمشاريع

 

(اعيد بحث) شكوى الشركة للمناقصة رقم و ك م/2016/7261 توريد وتسليم مادتي مانع 
الترسب ومانع الرغوه لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بالوزارة إللغاء الملحق 

رقم 4 وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 28475 بتاريخ 2018/10/1 المتضمن عدم تمديد فتره 
الطرح

 

(أعيد بحث) شكوى الشركة من طلب الوزارة الغاء المناقصة رقم و ك م / 2016/7262 توريد 
قطع الغيار المطلوبة لصمامات االمان الرئيسية للغاليات في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى 

الكهربائية وتقطير المياه

 

الموضوع
11

12

13

م

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

  بناءا على إقرار ممثل الجهة و رد الوزارة بتاريخ 2018/10/1 بأن تم التعديل و اصدار ملحق 
رقم (4) قرر مجلس ادارة الجهاز حفظ الشكوى

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/2221$
 تاريخ الكتاب :2018/08/30

شركة كيميكويت للصناعات الكيماوية ش م ك م
 
 

شكوى الشركة على إجراء إجتماع فض العطاءات الخاص بالمناقصة رقم و ك م  /2016/7259
توريد وتسليم مواد كيميائية لمشروع التناضح العكسي بمحطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية 

وتقطير المياه 

 

الموضوع
14
م

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى 

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/2615$
 تاريخ الكتاب :2018/10/02

 
 
 

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- شركة المجموعة الوطنية الستشارات تقنية المعلومات
2- شركة انبلنيون الكويت الستشارات تقنية المعلومات
3- شركة خليفة الصوري للتجارة العامة و المقاوالت

4- شركة االنشاءات االوروبية للمقاوالت العامة للمباني 
5- شركة مطعم و مقهى اتوال 
6- شركة شيدز النتاج الفني 

7- شركة سمارت لوك لالجهزة و االنظمة االمنية و تركيبها و صيانتها
8- شركة مجموعة ايتوال العالمية الجهزة التكييف و التبرييد و مقاوالتها

9- شركة نظم التكنولوجيا العالمية للتجارة العامة
10- شركة صناعات االلمنيوم

11- شركة برايم ادفانسيد ليرنينج انستيتيوت لفتح معاهد التدريب االهلية 
12- اليبرا للتجاره العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

 رقم الكتاب :2581
 تاريخ الكتاب :2018/09/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إصدار األمر التغييري األول على قيمة عقد االتفاقية رقم أ / هـ م خ/ 232 
الخدمات االستشارية لإلشراف على تنفيذ الحزمة رقم (1) لمبنى الركاب الجديد(II) واألنفاق 

بمطار الكويت الدولي المبرم مع FOSTER+PARTNERS LIMITED بالتعاون مع دار 
مستشارو الخليج لالستشارات الهندسية على النحو التالي:-

1- تخفيض مبلغ (-/9،598،038 د.ك) مايعادل نسبة (13،2%) وذلك لحذف الجهد البشري في
الحزمة رقم (1).

2- زيادة مبلغ (-/9،444،402 د.ك) مايعادل نسبة (13%) لإلشراف على الحزمة رقم (2).

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2026 المؤرخ في 2018/7/15 بشأن إصدار األمر 
التغييري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     ممثل وزارة االشغال العامة
السيد/ حبيب كرم     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقه
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل خريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي

 ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص
 ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د.مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

اإلدارة العامة للطيران المدني

 رقم الكتاب :13871
 تاريخ الكتاب :2018/09/27

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع/ مكتب دار الهندسة لالستشارات الهندسية للقيام بأعمال استالم مبنى 
االدارة ومبنى مواقف السيارات ومحطات االطفاء ، إضافة إلى  مهام تصميم واعداد مستندات 
األثاث المتحرك لمباني المشروع لمدة ستة شهور بحد أقصى بمبلغ تقديري (-/449،320 د.ك) 

وذلك لكون المكتب االستشاري هو المشرف على أعمال العقد سابقا.

**علما بأنه سيتم تحميلها على مقاول المشروع كونه المتسبب بالتأخير.

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ عادل خريبط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

 ممثل وزارة المالية السيد/ مشعل القحص

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 08-10-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


