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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/51
24-شوال-1439 هـ 

   االثنين 
2018-07-09 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-07-09

)(   االثنين 2018/51 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
محمد ناصر الخرافي

د. محمد عبدالله العيسى
مشعل منديل القحص

عبد الله مبارك الشريف
د.مبارك فهاد العازمي

هيفاء عبدالعزيز المضف

هيا أحمد الودعاني

عادل إبراهيم خريبط
د. رنا عبدالله الفارس

حامد أحمد العلبان
بدر عبداللطيف الدويسان

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

عضو / ممثل وزارة المالية
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية

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
2
3
4
5
6
7

1

1
2

3
4

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  11-07-2018 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 الصحة

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب 
والرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل وزارة الخارجية

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم 
المناقصات

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج 
الثقافية

السيد/ محمد عصمت     باحث قانوني

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيد/ على المتروك     مدير ادارة 
التوريدات

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة 
حسابات

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ أحمد ياسين     رئيس قسم العقود

السيد/ ثنيان الشالل     مدير الخدمات العامة

السيدة/ دالل الحبشي     مهندس مدني

السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة 
المشتريات والمخازن
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2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/07/22 اجتماع رقم :

فض العطاءات

شركة البترول الوطنية الكويتية

مؤسسة البترول الكويتية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1401/CB -: الرقم

الرقم :- م ب ك /خ/2016/330

الرقم :- هـ ع / ش أ م /2018/2017/12

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة وإصالح الصهاريج في صفاة ميناء عبدالله والتسويق 
المحلي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  التزود بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمل الصيانة الكهربائية الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (المنطقة الثانية)

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  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       
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فض العطاءات

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات و تنفيذ اعمال بواسطة عمالة متخصصة بمنطقة الرقم :- هـ ز / م م /2018/2017/17
العبدلي الزراعية

 

الموضوع
4
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :149
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

طلب التعاقد مع/ مؤسسة ام فيلم لالنتاج الفني شراء حقوق عرض البرنامج التلفزيوني (دلني) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/80,000 د.ك)  فقط ثمانون الف  دينار  الغير وذلك وفقا للمادة رقم (18)

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج الثقافية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  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       
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وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1046
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد مشروع أعمال تطوير وتكسية الواجهات الخارجية واعمال التنسيق 
الخارجي لمبنى الوزارة المبرم مع / شركة بسك الدولية للتجارة العامة والمقاوالت اعتبارا من 

2018/5/14 حتى 2019/2/8 بدون تكلفة مالية إضافية.

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (5480) المؤرخ في 2018/5/10 المتضمن طلب تمديد 
العقد بدون تكلفة مالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل الحبشي     مهندس مدني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة من تاريخ الكتاب في 2018/7/8

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم ب ب هـ 
2016/2015/7 تنظيف وخدمة مرافق ومكاتب الوزارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ثنيان الشالل     مدير الخدمات العامة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  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       
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األمانة العامة لمجلس الوزراء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7610
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل القيمة االجمالية للتعاقد المباشر رقم (1) لشراء وتجديد تراخيص 
منتجات مايكروسوفت االضافية مع ميزة التحديث لجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات - للسنة 
المالية 2019/2018م مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر ليصبح (-/251.984 د.ك)  فقط 

مائتين واحدى وخمسون الف  وتسعمائة واربعة وثمانون دينار  الغير بدال من (-/259.204د.ك)
  وذلك لالسباب المذكورة بكتاب األمانة.

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  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       
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شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1495$
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

طلب استدعاء / شركة المنافع للتجارة العامة والمقاوالت (وكيل شركة ساينوبك الصينية) (أقل 
االسعار) لتسعير جميع البنود دون تغيير السعر األجمالي للمناقصة رقم CA/CPD/0228 اعمال

 (UNIFLUX) الهندسة و التوريد و اإلنشاء و اإلعداد لتشغيل مشروع إستبدال مسخنات
وحدات الغاز المسال 1و 2 و 3 لمصفاة ميناء األحمدي لتسعير جميع البنود بدون تغيير بسعر 

االجمالي للعطاء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ مليحة الفودري     رئيس قسم التنسيق
السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي

الموضوع
1
م

  قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على استدعاء  شركة / المنافع للتجارة العامة والمقاوالت 
إلستكمال المطلوب وفقا للمادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

ورفع التوصية للجهاز مع تجديد الكفاالت البنكية لجميع المناقصين المشاركين بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/07/22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4521
 تاريخ الكتاب :2018/04/24

 
 
 

 رقم الكتاب :6828
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/20 توريد وتركيب اثاث 
المرحلة االولى من المكتبة المركزية بمبنى الهيئة على/ شركة الخنيني للتجارة العامة والمقاوالت

(أقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (136,429/150 د.ك)  فقط مائة وستة وثالثون الف  
واربعمائة وتسعة وعشرون دينار  ومائة وخمسون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ على المتروك     مدير ادارة التوريدات

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/14 توفير أجهزة حماية المعلومات 
(Enhancing Network Security) للهيئة على/ شركة انظمة تكنولوجيا المستقبل للحاسب 

االلي (ثاني اقل االسعار) االكثر مطابقة لكراسة المواصفات  بمبلغ اجمالي قدره (-/86,484 
د.ك)  فقط ستة وثمانون الف  واربعمائة واربعة وثمانون دينار  الغير

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين مع تجديد الكفاالت 
البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  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       
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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :12956
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 1-2017-2018 تنفيذ أعمال أبراج إنارة للملعب الرئيسي 
بنادي الفحيحيل الرياضي على /شركة كويت تكنولوجي بالس للتجارة العامة والمقاوالت (اقل 

االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/158,300د.ك)  فقط مائة 
وثمانية وخمسون الف  وثالثمائة دينار  الغير 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عصمت     باحث قانوني

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة في المناقصة رقم هـ ع ر 10-
2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية 

(المنطقة األولى) 

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع  تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة 
بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/07/22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب والرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11897
 تاريخ الكتاب :2018/06/06

 
 
 

 رقم الكتاب :13293
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب الموافقة على تفعيل بندي أعمال الحفر - سحب المياه (البنود االختيارية) للمناقصة رقم هـ 
ش ر 4-2014-2015 إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال إزالة إنشاء صالة عبدالعزيز الخطيب 

بالنادي العربي المبرم مع/ شركة وارة لالنشاءات بمبلغ إجمالي قدره (-/77,095 د.ك)  فقط 
سبعة وسبعون الف  وخمسة وتسعون دينار  الغير مايعادل نسبة (1.04% ) دون اإلضافة على 

قيمة العقد.

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ش ر/2014/2013/10 أعمال استئجار مركبات 
صالون بدون سائقين ووقود ومركبات صالون مع سائقين ووقود المبرم مع / شركة محمد ناصر 
الشهري وأوالده للسيارات لمدة تسعة أشهر اعتبارا من 2018/6/30 حتى 2019/3/30 بمبلغ 
اجمالي قدره (70,891/200 د.ك)  فقط سبعون ألف وثمانمائة وواحد وتسعون دينار كويتي 

ومائتان فلس الغير , وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم هـ ع ر/ 3 / 
2017 /2018 إقفالها في 2018/7/15

 

الموضوع
1

2

م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/07/22 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7190
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

 رقم الكتاب :4984
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب التالي:
أوال : تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة المحدودة رقم د أ/هـ/130(ع) 

اعمال تطوير التصميم واالنشاء واالنجاز والتجهيز والتأثيث والصيانة والتشغيل لمشروع قصر 
العدل الجديد

ثانيا :  تمديد فترة دراسة العطاءات للمناقصة لمدة (60) يوما 
 وذلك لحين االنتهاء من موافقة وزارة المالية لزيادة االعتماد المالي المطلوب.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات

 (G650) طلب الغاء تجديد عقد رقم د أ /ك/39 تدريب الطيارين على الجهاز التشبيهي لطائرة
المبرم مع / شركة Emirates CAE Flight Training وذلك ألن أصبح لديهم جهاز تشبيهي 

 Emirates CAE Flight /650 واعادة طرحها بممارسة محدودة بين شركةG لطائرة
Flight Safety International /وشركة Training

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على تمديد الكفاالت البنكيية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

ثانيا: الموافقة على تمديد دراسة العطاءات

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/07/22 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5046
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

 رقم الكتاب :5050
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ 2014/2013/4 اعمال النظافة للمقر 
الرئيسي للمجلس واالدارات التابعة لها المبرم مع/ شركة ابراج الجوهرة للتنظيف و المناولة 

لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره 
(180,651/960 د.ك)  فقط مائة وثمانون الف  وستمائة واحدى وخمسون دينار  وتسعمائة 
وستون فلس  الغير  بنفس الشروط و المواصفات واالسعار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة الجديدة رقم م و ث ف أ 3-2018/2017 اقفالها في 2018/4/25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة حسابات

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ 5 / 2013/2012 خدمات االمن و الحراسة
للمقر الرئيسي للمجلس الوطني و االدارات التابعة له المبرم مع/الشركة العالمية لالمن و 
السالمه لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/9/1 حتى 2019/2/28 بمبلغ اجمالي قدره (-

/74,592 د.ك) فقط اربعة وسبعون الف  وخمسمائة واثنى وتسعون دينار  الغير وذلك لحين 
االنتهاء من ترسية المناقصة رقم م و ث ف أ/2017-2016/1

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/07/22 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7351
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تعديل موافقة االمر التغييري السابع بخصم مبلغ اجمالي قدره
 (-/132,250د.ك)فقط مائة واثنى وثالثون الف ومائتين وخمسون دينار الغير وزيادة مبلغ قدره 
(-/132,250د.ك) )فقط مائة واثنى وثالثون الف ومائتين وخمسون دينار الغير على قيمة عقد 
المناقصة رقم 0800C/KU/KUCP-10-11 تنفيذ كلية االداب و كلية التربية مدينة صباح 
السالم الجامعية  المبرم مع/ شركة أرابتك باالشتراك مع المجموعة المشتركة للمقاوالت وذلك 

لتفصيل المبالغ االحتياطية بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

-اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم (18/2) المؤرخ في 2018/6/6

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد ياسين     رئيس قسم العقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/07/22 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6830
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة  رقم 2019/2018/18 اعمال تشغيل وصيانة وإصالح 
الخدمات الهندسية بقطاع الشويخ الدارة االنشاءات والصيانة بين الشركات المتخصصة

-اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم (5713) المؤرخ في 2018/5/23 المتضمن طرح 
المناقصة

بيانات المناقصة:
-التقبل التجزئة

-التقبل عروض بديله
- نسبة األوامر التغييرية (%25)

شروط المناقصة:
-شرط راس المال ان ال يقل عن مليون دينار كويتي وتقديم كتاب تعهد من احد البنوك بضمان 

تمويل المشروع
-سابقة االعمال الخر (10) سنوات تشمل على االقل تنفيذ (3) مشاريع حكومية بنفس طبيعة 

العمل وبقيمة ال تقل عن (-/3,000,000 د.ك) لكل منهما مع ضرورة ارفاق نسخة من عقود تلك 
المشاريع ضمن مستندات العطاء

-شهادة ضبط الجودة ISO او مايمثلها من المعترف بها

 

الموضوع
2
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/07/22 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5402
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/24 أعمال الصيانة الجذرية بقطاع (كيفان - 
العديلية - الجابرية -حولي ) ادارة االنشاءات والصيانه بين الشركات المتخصصة

بيانات المناقصة:
-التقبل التجزئة

-التقبل عروض بديله
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

-مدة المشروع (730) يوم
شروط المناقصة:

-راس مال الشركة ال يقل عن مليون دينار كويتي
-تقديم كتاب تعهد من احد البنوك المحلية بضمان تمويل المشروع

-سابقة اعمال الخر خمس سنوات بشرط ال تقل عن ثالث مشاريع حكومية بنفس طبيعة العمل 
والحجم والقيمة 

-شهادة حسن اداء من جهات حكومية ال تقل عن شهادتين
-تقديم تعهد من المناقص بالتزامه باسناد اعمال مقاولي الباطن حسب الشروط والتصنيف الوارد

بمستندات العقد

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/07/22 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :663/5/756
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

 رقم الكتاب :754/5/661
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 4-2018/2017 استئجار سيارات المدراء و المشاريع  للمعهد 
لمدة ثالث سنوات

بيانات المناقصة:
* تقبل عروض بديلة

* قابلة للتجزئة
شروط المناقصة:

*على مقدم العطاء تضمين عطاءه عرضا شامال لخبرات الشركة السابقة في هذا المجال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

طلب طرح المناقصة العامة رقم 8-2018/2017 توريد غازات طبيعية وصناعية لمختبرات 
ومواقع المعهد لمدة سنة

بيانات المناقصة:
* تقبل عروض بديلة

* قابلة للتجزئة على (50) بند
شروط المناقصة:

* شرط خبرة سابقة لالعمال لمدة (5) سنوات

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/07/22 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9099
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع الشركات المذكورة في كشف المعهد لمصادر المعلومات المطبوعة 
وااللكترونية للمركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية للمعهد بمبلغ اجمالي قدره (-

/250,000 د.ك)  فقط مائتين وخمسون الف  دينار  الغير وذلك بناءا للمادة رقم (18) من قانون
49 للمناقصات العامة لسنة 2016

*كما اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم (9081) المؤرخ في 2018/4/12 المتضمن الطلب 
الغير واضح مع مبلغ التعاقد

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/07/22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11859
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :11861
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :11857
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2014/2013/11 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة الثالثة المبرم مع/ شركة الحقول الخضراء الزراعية لمدة

ثالث اشهر اعتبارا من 2018/7/12 حتى 2018/10/11 بمبلغ اجمالي قدره 
(167.894/307د.ك) فقط مائة وسبعة وستون الف  وثمانمائة واربعة وتسعون دينار  وثالثمائة 
وسبعة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة هـ ز/م م/2017/3-

2018

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2013/2012/28 تنفيذ وتطوير وصيانة 
مشروع تحريج ضاحية سعدالعبدالله وضاحية جابر االحمد المبرم مع/ شركة مركز الشاهين الذهبي

 لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/25 حتى 2018/10/24 بمبلغ اجمالي قدره
 (-/164.094د.ك) فقط مائة واربعة وستون الف  واربعة وتسعون دينار  الغير وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة هـ ز/م م/2018-2017/9

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2014/2013/10 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة الثانية المبرم مع شركة / المد األخضر للتجارة العامة 
والمقاوالت لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/8/7 حتى 2018/11/6 بمبلغ اجمالي قدره 

(132,349/218 د.ك) , وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 
2018/2017/2

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار من تاريخ الكتاب في 
2018/6/21

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/07/22 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :11672
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :11860
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/7 مشروع ترقيم وتحصين 
وتسجيل الحيوانات المبرم مع/ شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية لمدة ستة شهور اعتبارا 
من 2018/6/20حتى 2018/12/19 بمبلغ اجمالي قدره (100,665/600 د.ك) فقط مائة ألف 
وستمائة وخمس وستون دينار كويتي وستمائة فلس ال غير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة الجديدة رقم هـ ز/م م/2017/11- 2018

 

- طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2013/2012/30 تنفيذ وتطوير وصيانة 
مشروع تحريج الوفرة المبرم مع شركة / الجهراء للمنتجات واآلالت والتجهيزات الزراعية لمدة 
ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/72,412 د.ك) فقط 
اثنان وسبعون ألف واربعمائة واثنا عشر دينار كويتي ال غير , وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

طرح المناقصة الجديدة رقم 2018/2017/8

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار من تاريخ الكتاب في 
2018/6/21

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/07/22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/1551$
 تاريخ الكتاب :2018/06/27

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2016663 خدمات صيانة انظمة االتصاالت الالسلكية التابعة 
للشركة على/ شركة مركز سلطان للتجارة والمقاوالت العامة (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/14,944,968 د.ك)  فقط اربعةعشر مليون  وتسعمائة واربعة واربعون الف  وتسعمائة وثمانية

وستون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/07/22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/658$
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1534$
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1533$
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم REP-2033505 تركيب انابيب إلعادة استخدام
المياه الفائضة المعالجة من شركة البترول الوطنية الكويتية في مرافق الشركة 

INSTALLATION OF PIPELINES TO REUSE TREATED EFFLUENT
WATER FROM KNPC IN KOC FACILITIES على قائمة الشركات المؤهلة و 
المعتمدة لدى شركة نفط الكويت تحت الفئة التخصصية A4 و المدرجة بالكشف المرفق بكتاب 

الشركة.

اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم (2018/1512) بتاريخ 2018/6/24 المتضمن تعثر شركة 
فينيسكو العالمية للتجارة العامة و المقاوالت في أرقام العقود المذكورة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

طلب الغاء المناقصة رقم RFP-2026152 مشروع حقن مياه مارات والمناقيش في منطقة 
 MINAGISH MARRAT WATER INJECTION PROJECT IN غرب الكويت

WEST KUWAIT AREA وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة .

 

طلب تجديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة المناقصة رقم RFP-2030641 إنشاء ثالث 
محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد (11KV-132)  و ما يتصل بها من خطوط كهربائية جنوب 

و شرق الكويت اعتبارا من 2018/7/19 و حتى 2018/9/19

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الوافقة على الطرح

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد شركة  فينيسكو العالمية للتجارة العامة و المقاوالت

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وفقا للماده (55) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 
لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة مع 
استعجال الجهة بموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/07/22 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :64
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

شكوى شركة سديم الكويت للتجارة العامة والمقاوالت بطلب اعادة النظر في استبعادهم من 
المناقصة رقم RFP-2032104 اعمال انشاء وتجهيز مواقع عمل للصيانة والورشة المركزية 

 CONSTRUCTION OF MAINTENANCE واعمال االنابيب في شمال الكويت
 AND CENTRAL WORKSHOPS AND PIPING YARDS IN

NORTHKUWAIT

 

الموضوع
5
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى طبقا لنص المادة رقم (45) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 والمادة رقم (30) من الالئحة التنفيذية

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018163338
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

 رقم الكتاب :201817715
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2016/2015/54 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة الثانية) على/ شركة االريج 

الوطنية للتجارة العامة و المقاوالت (ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (%20.2)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

طلب التالي:
- اوال: إفادة الوزارة بتوجيهات الجهاز بشأن مالحظات ديوان المحاسبة على ترسية المناقصة 
رقم م ع /2017/2016/6 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني 
منطقة حولي التعليمية المنطقة (2) على / شركة المزايا االنشائية للتجارة العامة و المقاوالت

ثانيا: اتخاذ ما يلزم بشأن الكفاالت البنكية للمناقصة لحين االنتهاء من إجراءات التعاقد

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 
2017/84 المؤرخ في 2017/11/15  على المناقصة على شركة المزايا االنشائية للتجارة 
العامة و المقاوالت (ثالث اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (14.7%) " بعد مراجعة االسعار 
المنخفضة المقدمة بالمناقصة وفقا لنص المادة (58) و بناءا علية قرر مجلس ادارة الجهاز 
باجماع االعضاء الحاضرين الموافقة على توصية الوزارة عمال بنص الماده رقم (40) من 

قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

ثانيا: تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201813955
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

 رقم الكتاب :201816312
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد الثالث لعقد تنفيذ أعمال صيانة آلة تصوير مستندات مينولتا للغرف 
السرية بالكنترول بالمناطق التعليمية المبرم مع / شركة بدر المال وأخوانه لمدة سنه إعتبارا من 

2018/7/1 حتى 2019/6/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/198.400 د.ك)  فقط مائة وثمانية 
وتسعون الف واربعمائة دينار  الغير بنفس الشروط واألسعار

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع/2014/2013/73 اصالح و تشغيل وصيانة ومعدات 
التكييف و التبريد و التدفئة و التهوية بمدارس و مباني تابعة للوزارة في منطقة الفروانية االولى
المبرم مع/ شركة الحساوي لمعدات التبريد والتكييف اعتبارا من 2018/8/3 حتى 2019/2/2 

بمبلغ اجمالي قدره (-/83,000 د.ك)  فقط ثالثة وثمانون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن يكون التجديد األخير

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :201800558
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

 رقم الكتاب :201800547
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ع /2018/2017/10 تنفيذ أعمال إعداد وتقديم وجبات غذائية
صحية لرياض األطفال بمنطقة الفروانية التعليمية بالوزارة بين الشركات المتخصصة

بيانات المناقصة:
*غير قابلة للتجزئة

*ال تقبل عروض بديلة
* نسبة االوامر التغييرية (%25)

شروط المناقصة:
* خبرة عملية في مجال االعمال لمدة سنتين

* شرط وجود نظام الحاسب

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ع /2018/2017/40 تنفيذ أعمال إعداد وتقديم وجبات غذائية
صحية لرياض األطفال بمنطقة مبارك الكبير التعليمية بالوزارة بين الشركات المتخصصة

بيانات المناقصة:
* ال تقبل عروض بديلة

*غير قابلة للتجزئة
* نسبة االوامر التغييرية (%25)

شروط المناقصة:
* شرط الخبرة سنتين في مجال المناقصة

* شرط وجود نظام الحاسب

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :402
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

طلب إلغاء البند رقم (7) من المناقصة رقم هـ.ط 2017/2016/956 تجهيز قسم الطب الطبيعي 
- مستشفى جاير االحمد المرسى على/ شركة التقدم التكنولوجي بناء على مالحظات ديوان 

المحاسبة واعادة الطرح بعد تعديل المواصفات

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018/182 المؤرخ في 2018/4/10

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد المطيري     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االلغاء فقط

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1692804
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :1724714
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

 رقم الكتاب :1737520
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز واالذن بالتجديد االول لعقد األمر  المباشر رقم ص/م 
أم/2012/299-93/2013 تقديم خدمات طبية مساندة (فنيين مختبر-فني اشعة-فني صيدلة) 

لمنطقة الصباح الطبية التخصصية (المجموعة الرابعة) المبرم مع / شركة التقدم التكنولوجي 
لمدة سنة اعتبارا من 2018/10/5 بمبلغ اجمالي قدره (-/2,545,632 د.ك) فقط مليونين 
وخمسمائة وخمسة واربعون الف وستمائة واثنى وثالثون دينار الغير وذلك لحاجة الوزارة 

لالستمرار بتقديم الخدمة وتجنبا لنقص الكوادر الطبية.

 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد  البند رقم (1) من المناقصة رقم ص/م خ 
ع/2014/2013/57 استئجار وسائل نقل برية ( باصات لنقل افراد الهيئة التمريضية) المبرم مع

/ شركة الخليج لتاجير السيارات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ إجمالي قدره 
(404.409/920د.ك)  فقط اربعمائة واربعة الف  واربعمائة وتسعة دينار  وتسعمائة وعشرون 

فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1688560 المؤرخ في 2018/5/16 المتضمن طلب 
التمديد لمدة سنة

 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2013/2012/17 توريد وتركيب وتشغيل 
وصيانة وادارة محرقة الشعيبة( 2 ) مع فك وازالة المحرقة القديمة المبرم مع / شركة كاووش 

المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/3/31 
بمبلغ اجمالي وقدره (-/93,000 د.ك) فقط ثالث وتسعون ألف دينار كويتي ال غير وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم ص/م خ ع/2017/3-2018 إقفالها في 2018/9/25

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد بنفس الشروط و األسعار لمدة ستة شهور فقط  
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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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1739789
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الرابع للبند رقم (1) من عقد 
المناقصة رقم م خ ع / 2012/2011/65 توريد و تركيب خدمة االنترنت و شبكة نقل معلومات 

السلكية داخلية للمستشفيات المبرم مع/ شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة خمسة
اشهر اعتبارا من 2018/7/9 بمبلغ اجمالي قدره (86,979/167 د.ك)  فقط ستة وثمانون الف 

وتسعمائة وتسعة وسبعون دينار  ومائة وسبعة وستون فلس  الغير لالسباب المذكورة بكتاب 
الوزارة

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/46) 
بتاريخ 2018/6/11 المتضمن: عدم الموافقة

ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :17/5/18
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :13/5
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/393
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

طلب االذن بشراء SGLT-2 INHIBITOR FORXIGA 10MG تستخدم حبوب لعالج 
مرضى السكر لكافة المراكز الصحية والمستشفيات  من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة 

(الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/2.777.150د.ك) فقط  مليونين  وسبعمائة وسبعة وسبعون 
الف  ومائة وخمسون دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحته التنفيذية  الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن بشراء ادوية (حبوب) لعالج ارتفاع ضغط الدم من / شركة المعجل لالدوية (الموزع 
المحلي) بمبلغ تقديري (1,574,230/590 د.ك)  فقط  مليون  وخمسمائة واربعة وسبعون الف 
ومائتين وثالثون دينار  وخمسمائة وتسعون فلس  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون 
رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية  الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن بشراء المواد المخبرية المذكورة بكتاب الوزارة تستخدم لقياس نسبة المضادات 
للحوامل لكافة المختبرات وبنك الدم المركزي من/ شركة التقدم التكنولوجي (الموزع المحلي)  
بمبلغ تقديري (1,237,902/629 د.ك)  فقط  مليون  ومائتين وسبعة وثالثون الف  وتسعمائة 
واثنين دينار  وستمائة وتسعة وعشرون فلس  الغير وفقا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات 

العامة رقم 49 لسنة 2016 والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان



2018/51

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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 عدد كويت اليوم 1402تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/07/22 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :113
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :116
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :28
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 C (EPCLUSA) 100/400MG ANTIVIRAL HEPATITIS طلب االذن بشراء
تستخدم ادوية (حبوب) لعالج إلتهاب الكبد الفيروسي C لكافة المستشفيات من/ شركة وربة 

للتجهيزات الطبية (الوكيل الحصري)  بمبلغ تقديري (-/1,134,000 د.ك)  فقط  مليون  ومائة 
واربعة وثالثون الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

  FLUTIFORM 250/10 FLUTICASONE+FORMETROL طلب االذن بشراء
تستخدم ادوية بخاخ لعالج حاالت الربو لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / 

شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة (الموزع المحلي)  بمبلغ تقديري (-/1.100.050د.ك) 
فقط  مليون  ومائة الف  وخمسون دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 

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

 

طلب االذن بشراء NUSINERSEN SPINRAZA  تستخدم لعالج مرضى ضمور العضالت 
الشوكي  لكافة المستشفيات من/ شركة احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع المحلي)  
بمبلغ تقديري (971.143/200د.ك) فقط تسعمائة واحدى وسبعون الف  ومائة وثالثة واربعون 
دينار  ومائتى فلس  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات 

العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :238
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :16/4/18
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :220
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

طلب االذن بشراء المادة HAPTEN SERIES والتي تستخدم لفحوصات حاالت الحساسية 
التالمسية من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع المحلي)  بمبلغ تقديري (-
/805,230 د.ك) فقط ثمانمائة وخمسة آالف ومائتان وثالثون دينار كويتي ال غير وذلك وفقا 
للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

 (FLUTIFORM 125/5 (FLUTICASONE+FORMETROL طلب االذن بشراء
تستخدم ادوية بخاخ لعالج حاالت الربو لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ 

شركة اوالد جاسم الوزان للتجارة العامة (الموزع المحلي)  بمبلغ تقديري (-/765,200 د.ك)  
فقط سبعمائة وخمسة وستون الف  ومائتى دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون 
رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن بشراء المادة WILFACTIN 1000IU والتي تستخدم لعالج أمراض الدم من 
شركة ثري سي الطبية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (-/683,200 د.ك) فقط ستمائة وثالثة 
وثمانون ألف ومائتان دينار كويتي ال غير , وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في 

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

 

الموضوع
12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :213
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :6/18
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2/4/18
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 C (MAVIRET) 100/40MG ANTIVIRAL HEPATITIS طلب االذن بشراء
تستخدم ادوية (حبوب) لعالج إلتهاب الكبد الفيروسي C لكافة المستشفيات من/ شركة المعجل 
لالدوية (الموزع المحلي)  بمبلغ تقديري(563,645/040 د.ك)  فقط خمسمائة وثالثة وستون 

الف  وستمائة وخمسة واربعون دينار  واربعون فلس  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من 
القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 

2017/30

 

طلب االذن بشراء AGLUCOSIDASE ALFA (MYOZYME) 50MG تستخدم لعالج 
مرض جوشر لمستشفى الجهراء من/ شركة بدر سلطان واخوانه (الموزع المحلي)  بمبلغ 

تقديري (-/495,000 د.ك)  فقط اربعمائة وخمسة وتسعون الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة 
رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب 

المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن بشراء TIVICAY 50MG (DOLUTEGRAVIR) (HIV) تستخدم ادوية 
(حبوب) لعالج نقص المناعة المكتسبة لمستشفى االمراض السارية من/ شركة محمد ناصر 

الهاجري واوالده (الموزع المحلي)  بمبلغ تقديري (465,976/800 د.ك)  فقط اربعمائة وخمسة
وستون الف  وسبعمائة وستة وتسعون دينار  وثمانمائة فلس  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 

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

 

الموضوع
15

16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :325
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :21
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :27
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

 ISO-OSMOLAR CONTRAST MEDIA 320MGI/ML طلب االذن بشراء
تستخدم صبغه لالشعه لكافة المستشفيات من/ شركة بدر سلطان واخوانه (الموزع المحلي) بمبلغ
تقديري (-/378,000 د.ك)  فقط ثالثمائة وثمانية وسبعون الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة 
رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية  الصادرة بموجب 

المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن بشراء RUXOLITINIB (JAKAVI) 15MG تستخدم لعالج امراض الدم 
لكافة المستشفيات من/ شركة المعجل لالدوية (الموزع المحلي)  بمبلغ تقديري (266,513/789
د.ك)  فقط مائتين وستة وستون الف  وخمسمائة وثالثةعشر دينار  وسبعمائة وتسعة وثمانون 
فلس  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن بشراء المادة HIV ODEFSEY والتي تستخدم كحبوب لعالج مرضى نقص المناعة
المكتسبة من شركة / وربة للتجهيزات الطبية (الموزع المحلي)  بمبلغ تقديري(241,054/926 
د.ك) فقط مائتان وواحد وأربعون ألف وأربع وخمسون دينار كويتي وتسعمائة وست وعشرون 

فلس ال غير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 
التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/417
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

 رقم الكتاب :23
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بترسية الممارسة رقم 2016/633-2017 توريد 
جهاز وملحقاته ألقسام الصدري بمستشفى األمراض الصدرية من / شركة السلطان المتحدة 

الطبية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/228,000 د.ك) فقط مائتين وثمانية وعشرون الف 
دينار الغير وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

طلب االذن بشراء المادة STIVARGA (REGORAFENIB) 40MG والتي تستخدم 
لعالج مرضى السرطان من شركة / الغانم هيلثكير للتجارة العامة (الموزع المحلي)  بمبلغ تقديري
(202,244/717 د.ك) فقط مائتان واثنان ألف ومائتان وأربع وأربعون دينار كويتي  وسبعمائة 
وسبعة عشر فلس ال غير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 

والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن بشراء LENOLIDOMIDE (REVILIMIDE) 15MG تستخدم كحبوب 
لعالج مرضى السرطان من شركة / أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الموزع المحلي)  بمبلغ

تقديري (98,313/600 د.ك) فقط ثمانية وتسعون ألف وثالثمائة وثالثة عشر دينار كويتي 
وستمائة فلس الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 

والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
21

22

23

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة استنادا للمادة (40) من قانون المناقصات العامة رقم (49) 
لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  شريطة عرض مشروع العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل
توقيع العقد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9833
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :10287
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :8915
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :8918
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بشراء البند(4) مناقصة الخليج رقم 12 توريد الكلية الصناعية ليصبح من/ 
شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال حق توزيع منتجات الشركة 

المصنعة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند (184-2) اسالك دليل وقساطر خاصة باالشعة التداخلية 
لقسم االشعة والعالج االشعاعي بمستشفى مبارك الكبير ليصبح من/ شركة اشرف وشركاه 

المحدودة بدال من/ شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية وذلك النتقال حق التوزيع 
* للعلم الشركة المصنعة هي AAA INTERNATIONAL وليس كما ذكر بكتاب الوزارة 

السابق

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل بشراء البند (44) شراء مستهلكات جراحية تستخدم في جراحة 
االورام لحاجة مركز الكويت لمكافحة السرطان ليصبح مع/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة 

ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم بتعديل بشراء البند (70)  شراء اكياس لجمع الفضالت عن طريق القولون 
لحاجة كافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات ليصبح من/شركة الدائرة المركزية  بدال 

من شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
24

25

26

27

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10295
 تاريخ الكتاب :2018/06/20

 
 
 

 رقم الكتاب :9836
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل شراء البند رقم (5) من مناقصة الخليج رقم (33) لتوريد لوازم 
تجهيز المستشفيات (المجموعة االولى) ليصبح مع / شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة ياكو 

الطبية وذلك النتقال حق التوزيع

 

اوال : طلب األحاطة والعلم بتعديل شراء أدوية حقن لعالج مرضى الروماتويد لكافة المستشفيات 
من / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة بدال من شركة المعجل لألدوية ووذلك لألنتقال حق 

التوزيع
 ثانيا : طلب الموافقة على تعديل القيمة اإلجمالية للشراء لتصبح (-/576,768 د.ك) بدال من (-

/591,437 د.ك)

 

الموضوع
28

29

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1598$
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

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 االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة
1- شركة العارف العصرية للتجارة العامة والمقاوالت

2- شركة افيلوشن لخدمات الطيران
3- جلوبال لوجستكس لنقل البضائع فرع من شركة اونكس انترناشيونال للتجارة العامة

4- شركة ديزاين شوب للدعايو واالعالن
5- شركة مركز األنظمة المنظورة للجهزة واألنظمة األمنية وتركيبها وصيانتها

6- مركز الكويتي األلماني الطبي 
7- مركز األنظمة المتطورة لألجهزة واألنظمة األمنية وتركيبها وصيانتها

8- شركة التجهيزات الشاملة للمقاوالت العامة للمباني 
9- دار القبس النتاج نماذج ورق الكمبيوتر وتجليد الكتب فرع من شركة دار القبس للصحافة 

والطباعة والنشر
10- شركة ايتوال للعطور ومواد وأدوات التجميل

11- شركة فورتي جولف للتجارة العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الصحة

 رقم الكتاب :86
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره (323.930/038 د.ك) مايعادل 
(17.09%) على قيمة عقد االتفاقية رقم 2015/2014/6 أعمال مراجعة التصميم واإلشراف 
على التنفيذ لمشروع توسعة مستشفى األمراض السارية المبرم مع / مكتب السيف لالستشارات 

الهندسية مع تمديد مدة االتفاقية (129) يوم اعتبارا من 2018/3/17 لغاية 2018/7/23 
لألسباب المحددة بكتاب الوزارة.

كما اطلع مجلس االدارة على كتاب الوزارة رقم 1724716 المؤرخ في 2018/6/14 المتضمن 
موافقة وزارة المالية على االعتماد المالي.

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب في 2018/4/19
و عدم موافقة

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 11-07-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


