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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/33
10-شعبان-1439 هـ 

   االربعاء
2018-04-25 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-04-25

)(   االربعاء2018/33 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
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
عادل إبراهيم خريبط

هيفاء عبدالعزيز المضف

د.مرسال سعد الماجدي
هشام أحمد الدليمي

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي
د. رنا عبدالله الفارس

د. محمد عبدالله العيسى

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 األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

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

العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1
2
3
4
5
6

7
8

1

1
2

3

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  30-04-2018 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 الداخلية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 
المدني

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
اإلقتصادية العربية

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة
 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 

اإلسالمية
 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة المواصالت
 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للصناعة

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم 
عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

السيده/ أنوار الشمري     باحث قانوني 
مبتدئ

السيد/أحمد حسين     مدير إدارات التخطيط 
والمتابعه

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي 
قانوني ثالث

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

المهندس/ عبدالعزيز الكندري     مديرإدارة 
مشاريع الشبكات والوقود

السيد/ محمد التركيت     منسق اول اداري

السيد/ محمدالجبعة     مدير إدارة أنظمة 
الخدمات البلدية

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم 
المناقصات والعقود

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود 
والمناقصات
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فض العطاءات

وزارة األشغال العامة

مؤسسة الموانئ الكويتية

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

الرقم :- ا م م /2016/2015/9/1

الرقم :- 2017/2016/20

الرقم :- م و ث ف أ 2018/2017/3

فض عطاء مناقصة/ممارسة  نقل اجهزة ومعدات وآليات والمواد والكيماويات ومحتويات 
المكاتب للمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة واالبحاث

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد وتركيب لوحات تغذية كهربائية للحاويات المبردة بميناء 
الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال النظافة للمقر الرئيسي للمجلس الوطني للثقافة و الفنون و 
االداب و االدارات التابعة له

 

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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وزارة الداخلية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :005074
 تاريخ الكتاب :2018/04/03

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2016/2015/50 التجهيزات 
الهندسية واالنظمة المساندة وشبكة الحاسب االلي واجهزة الحاسب واتصاالت الحاسب الرئيسي

الدارة تراخيص مرور محافظة الفروانية - لالدارة العامة لنظم لمعلومات بالوزارة لمدة ثالث 
شهور لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/33  عدد كويت اليوم 1391تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/05/06 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2724118096
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 2414137120(ع) تحديث و تطوير نظام تساهيل او توفير نظام بديل 
للوزارة وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد التركيت     منسق اول اداري

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االلغاء

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المواصالت

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/871$
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

شركة القدس االهلية للتجارة العامة والمقاوالت  ذ م
م
 
 

إعتذار الشركة عن اإلستمرار في المشاركة بالمناقصة المناقصة رقم ب ب هـ 2016/2015/7 
تنظيف وخدمة مرافق ومكاتب وزارة المواصالت لمدة (3) سنوات وطلب اإلفراج عن التأمين 

األولي

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9624
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

طلب التمديد األول للعقد رقم 2015/35-2016 من الممارسة رقم 2015/9-2016 إستئجار 
سيارات لجهاز حماية المنافسة المبرم مع/ شركة اوتو ماك لمدة ستة أشهر إعتبارا من 

2018/3/31 حتى 2018/9/30 بمبلغ إجمالي قدره (15,112/750 د.ك) فقط خمسةعشر الف  
ومائة واثنىعشر دينار  وسبعمائة وخمسون فلس  الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح 

الممارسة رقم 2018/2017-4

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :597
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص/2018/7-2021 استئجار سيارات خدمية للهيئة العامة 
للصناعة على/شركة محمد ناصر الشهري واوالدة للسيارات (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/1,315,872 د.ك) فقط مليون وثالثمائة وخمسة عشر ألف وثمانمائة واثنى وسبعون دينار  
الغير المطابق للشروط والمواصفات.

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 2018/630 المنعقد بتاريخ 2018/3/19 المتضمن 
إلتزامها بموعد تقديم التوصية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهير إبراهيم     رئيس قسم العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م م ك 
/2017/2016/3 تشغيل وصيانة الرافعات الجسرية والرافعات الجسرية المتحركة والمعدات 

االرضية في ميناء الشعيبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ أنوار الشمري     باحث قانوني مبتدئ

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2291
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية البندين رقمي (15،9) من المناقصة رقم 2016/2015/2 توريد اليات 
واجهزة ووسائل نقل برية لالدارة على / شركة بحرة التجارية بمبلغ اجمالي قدره (-/618.106 

د.ك ) ستمائة وثمانية عشر الف ومائة وستة دينار فقط ال غير
- البند (9) (ثاني أقل األسعار األقل إختالفا) 

- البند (15) (ثالث أقل األسعار األقل إختالفا) 

-اطلع الجهاز على الكتب التالية:
1- شركة بحرة رقم 2018/15 المؤرخ في 2018/1/31 المتضمن إعتذار الشركة عن تمديد 

الكفالة اال بعد موافقة الموردين واإلدارة عن إمكانية تغيير نوع الشاصي
2- االدارة العامة لالطفاء رقم 9537 المؤرخ في 2017/12/4

* اطلع الجهاز على كتاب االطفاء رقم 4626 المؤرخ في 2018/4/17 المتضمن موافقة شركة 
بحرة على تجديد الكفالة االولية والتزامها بالمواصفات الفنية للبنود (9 , 15)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الصندوق الكويتي للتنمية اإلقتصادية العربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :589
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

طلب التالي :
اوال: الرد على استفسارات شركة بيت الموارد الكويتي بشأن تأهيل خدمات المستخدمين في 

المبنى على شكل ملحق رقم (1) ليتم إرفاقه مع كراسة التأهيل وتسليمه الى جميع الشركات التي 
تقدمت لشراء الكراسة.

ثانيا: تمديد فترة الطرح لمدة اسبوعين اضافيين.

*اطلع الجهاز على كتاب الصندوق رقم 531 المؤرخ في 2018/3/22 المتضمن الرد على 
اإلستفسارات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالقادر جاسم العون     اختصاصي قانوني ثالث

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اصدار الملحق رقم (1) التابع لكراسة التأهيل مع تمديد 
موعد االقفال لمدة أسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9128
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/8640
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2014/4-2015 دعم التجهيزات اآللية والبرمجية للبيئة 
التشغيلية وشراء تراخيص لنظم الموارد المؤسسية المبرم مع / الشركة العربية لخدمات 

الكمبيوتر لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/6/22 بمبلغ اجمالي قدره (-/793,592 د.ك) فقط 
سبعمائة وثالثة وتسعون الف وخمسمائة واثنى وتسعون دينار وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة الجديدة رقم 2017/13-2018 اقفالها بتاريخ 2018/7/17

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10170) المؤرخ في 2018/4/19 والمتضمن نفس 
الطلب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 8-2015/2014 تنظيف مباني ومرافق ومكاتب ومساكن 
إدارة إسكان موظفي الدولة المبرم مع / شركة الدائرة االهلية للتنظيف لمدة ثالث شهور اعتبارا 

من تاريخ 2018/5/11 بمبلغ إجمالي قدره (-/38,376 د.ك ) فقط ثمانية وثالثون الف  
وثالثمائة وستة وسبعون دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم 

2018/2017-20

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1066
 تاريخ الكتاب :2018/04/09

 
 
 

طلب تعديل القيمة االجمالية للتمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ص/ص/185 الخدمات العامة 
لتشغيل وصيانة محطات الرقعي و9A الرئيسية و1P الثانوية للصرف الصحي ومحطات االمطار
واالبار العميقة وصيانة خطوط الطرد المرتبطة بمحطتي الرقعي و 9A في المنطقة االولى المبرم
مع / الشركة الوطنية لتطوير مشروعات البنية التحتية ليصبح (-/366,600 د.ك) فقط ثالثمائة 
وستة وستون الف  وستمائة دينار  الغير بدال من (-/372,000 د.ك) بناءا على موافقة ديوان 

المحاسبة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1020
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2732
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

طلب تعديل القيمة التقديرية لطرح المناقصة العامة رقم ا م م /2015/2014/11/1 توريد 
وتركيب اثاث مكتبي متنوع واجهزة سمعية وبصرية ومكتبية للمركز الحكومي للفحوصات وضبط 

الجودة واالبحاث بصبحان.

 

افادة الوزارة بادراج اسم شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت للمناقصة رقم هـ ص/ص/209
أعمال تطوير وتشغيل وصيانة مركز التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها بشرط عدم 

تمديد مدة االقفال .

 كما اطلع الجهاز على تظلم شركة كي سي سي للهندسة و المقاوالت  رقم (12) بتاريخ 08/23 
201 7/

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم 2018/13 
المنعقد بتاريخ 2018/2/14 المتضمن : موافقة

ثانيا: عدم الموافقة على الطرح لعدم توافر األعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: قبول التظلم الشركة شكال
ثانيا: الموافقة على اضافة شركة كي سي سي للهندسة و المقاوالت ضمن قائمة الشركات 

المشاركة و تخطر الشركة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6049
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :6140
 تاريخ الكتاب :2018/04/05

 
 
 

(اعيد بحث) رد الوزارة على شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت و طلبها إستكمال 
جداول تحليل األسعار للمناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال انشاء و انجاز و صيانة مبنى 

مركز الكويت الدولي للمخطوطات و المطبوعات النادرة -غرناطة-ق3 
مع حفظ حق الوزارة و مصادرة التأمين األولي في حالة عدم تنفيذها لطلب الوزارة

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

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 6676 المؤرخ في 2018/4/18 المتضمن افادتها 
باستكمال الشركة لجدول تحليل االسعار

 

طلب تعديل مدة التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم أ.ف 2014/2013/38 أعمال الصيانة الدورية
والبسيطة لمواقع قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية ومباني الوزارة المبرم مع/ 
شركة الرابية لإلنشاءات لتصبح لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 

بمبلغ اجمالي قدره (-/410,312.ك)  فقط اربعمائة وعشر الف  وثالثمائة واثنىعشر دينار  الغير 
بدال من تسعة أشهر إعتبارا من 2018/4/1 حتى 2018/12/31 بمبلغ (-/675,000 د.ك) و ذلك

بناءا على موافقة ديوان المحاسبة ووزارة المالية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ الفي العصيمي     مراقب التوريدات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5776
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/34 توفير احتياجات المياه العذبة لمساجد وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية (محافظة االحمدي) لمدة ستة وثالثون شهرا.

*بيانات المناقصة:
-غير قابلة للتجزئة

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

*شروط المناقصة:
-ان تكون الشركة متخصصه في مجال المناقصه وان يكون لها سابقة أعمال في هذا المجال

-ان يكون التسعير اساسه سعر كمية المياه الموردة 3000 جالون لكل درب
-يجب ان يمتلك المناقص عدد تناكر مياه اليقل عن (6) تناكر وال تقل سعة التنكر الواحد عن 

3000 جالون مع ضرورة تقديم مستندات تثبت ملكيته لها

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل الشرط ( يجب ان يلتزم المناقص بتوفير عدد تناكر 
مياه ال يقل عن (6)  تناكر وال تقل سعة التنكر الواحد عن 3000 جالون مع ضرورة تقديم 

مستندات تثبت ملكيته لها ) بدال من ان يمتلك المناقص تناكر مياه

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :12400
 تاريخ الكتاب :2018/04/23

 
 
 

 رقم الكتاب :11449
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

طلب تمديد الكفاله االولية لشركة إمكو للهندسة واالنشاءات المشارك بأعمال المناقصة رقم و ك 
م /2017/2016/50 اعمال غسيل وصيانة الخطوط الهوائية بدون جهد حتى 400 ك.ف 

DEAD وذلك لحين استكمال أجراءات التعاقد

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ك م/2014/2013/100 توريد وفحص وتحديد خلل 
واصالح وتمديد وتركيب وصيانة كيبالت قيادية لشبكة الضغط المتوسط 11ك ف واالعمال المدنية

المتعلقة بها بمحافظتي العاصمة وحولي المبرم مع / شركة الخدمات المتكاملة للمقاوالت 
الميكانيكية لمدة تسعة أشهر اعتبارا من 2018/9/10 بمبلغ اجمالي قدره (-/467,500 د.ك)  

فقط اربعمائة وسبعة وستون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح
المناقصة وك م/2018/2017/96.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عبدالعزيز الكندري     مديرإدارة مشاريع الشبكات والوقود

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

االستدعاءات

 رقم الكتاب :9548
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

(اعيد بحث) رد الوزارة بعدم الموافقة على طلب / شركة هامة للتجارة و المقاوالت الفائزة 
بالمناقصة رقم و ك م/2016/7228 توريد عدادات كهربائية بأحجام مختلفة من المصنع 

Zhejiang Tepsung Electric Meter Co. Ltd لجميع البنود وذلك لتغيير الشركة 
للمصنع.

- طرح عام - قابلة للتجزئة
- ق.ت (-/500,000 د.ك)

- تاريخ الطرح 2016/10/16
- تاريخ االقفال 2016/11/20

- ضمانة شركة هامة للتجارة و المقاوالت انتهت بتاريخ 2018/2/19
-ضمانة شركة البارجة العالمية إنتهت في 2017/5/18

- قرار الجهاز باجتماع 2017/31 المنعقد بتاريخ 2018/4/18 : تأجيل البت بالقرار وتوجيه 
دعوة لحضور ممثل من  الوزارة وشركة هامة للتجارة والمقاوالت الجتماع قادم لمناقشة طلب 

الشركة بتغيير المصنع مع رد الوزارة

سيحضر من جانب الوزارة:
- المهندس/ احمد حاجي

سيحضر من جانب شركة هامة للتجارة و المقاوالت: 
- محمد خليل بدير    ( المدير العام و الشريك المفوض )

- محمد نعيم محمد    ( مهندس كهرباء   )

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عبدالعزيز الكندري     مديرإدارة مشاريع الشبكات والوقود

الموضوع
3
م

عدم إختصاص الجهاز نظرا لتوقيع العقد بتاريخ 2018/2/22

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :30749
 تاريخ الكتاب :2017/11/01

 
 
 

 رقم الكتاب :9158
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

(اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/2017/2016/72 انشاء خط مياة عذبة 
قطر 1200 مم من الوفرة حتى الدائري السادس على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة.

* اطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 11569 المؤرخ بتاريخ 2018/4/11 المتضمن الرد على طلب
تعديل الشروط باالسس و المعايير 

*بيانات المناقصة
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية (%10)

*شروط المناقصة:
- شرط الشركة ان تكون معتمدة من ادارة العامة لالطفاء لمعدات انظمة مكافحة الحريق (الفئة 

االولى)
 ISO ذكر المصانع الموردة المعتمدة لدى الوزارة كما تم ذكر بلد المنشأ والماركات وشهادات-

باالضافة الى تحديد مبلغ التامين االولي بالوثيقة.

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م /72 - 2018/2017 تزويد و تركيب محطة التحويل 
الرئيسية بوبيان " Z " 11/132/400 ك.ف لمدة ثالثون شهر على الشركات المذكورة بالكشف 

المرفق بكتاب الوزارة وفقا للمعايير واألسس المعتمدة لدى الوزارة.

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب الجهه لعدم حضور 
القطاع الفني المختص

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4609
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :9652
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 48-2017/2016 تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة 
ألعمال انشاء الخطوط المغذية لمحطة الخيران الحرارية وتطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال 

 - A4 category الوقود لمحطة الزور على الشركات المؤهلة من قبل شركة نفط الكويت
C4 category و المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة.

*بيانات المناقصة :
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة 
-نسبة االوامر التغييرية (%10)

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 10662 المؤرخ في 2018/4/3 المتضمن االسس و 
المعايير

 

 RO نتيجة تأهيل شركات متخصصة لمواد كيميائية مانعة للترسب في وحدة التناضح العكسي 
في محطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

 

الموضوع
6

7

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :11097
 تاريخ الكتاب :2018/04/08

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :64
 تاريخ الكتاب :2018/04/16

الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبترولية ذ م
م
 
 

طلب الغاء الممارسة رقم و ك م/2016/1410 قطع غيار لصمامات األمان الخاصة باسطوانة 
البخار الرئيسي للغاليات الدارة محطة الصبية بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

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

توشيبا باور سيستمز (المصنع األصلي) لطرحه بمناقصة محدودة على الشركات العالمية 
المصنعة.

-اطلع الجهاز على الكتاب رقم (9191) بتاريخ 2018/3/22

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (10939) المؤرخ في 2018/4/5 المتضمن طلب تأجيل 
الموضوع لمزيد من الدراسة.

 

شكوى الشركة للمناقصه رقم و ك م/ 2016/7261 توريد وتسليم مادتي مانع الترسب ومانع 
الرغوه لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة 

وطلب تأجيل موعد إقفال المناقصة.

 

الموضوع

الموضوع

8

9

10

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

يحال للوزارة لالطالع و االفاده واالستعجال بالرد قبل موعد اقفال المناقصة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4641
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2016/2015/11 توريد و تركيب و صيانة اعمال التأثيث والتصميم 
الداخلي لمبنى االمانة العامة للمجلس البلدي على/ شركة الداو الهندسية للتجارة العامة 
والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/3.742.575د.ك) شريطة اإللتزام 

بالمالحظات المذكورة بكتاب البلدية

-اطلع الجهاز على كتب شركة ديوان أنتريرز انترناشيونال للتجارة العامه والمقاوالت رقم (45-
44-52) المؤرخون في 2018/3/26 المتضمن التظلم على الترسية وتعهد بإلتزام بشروط العقد 

- اطلع الجهاز على شكوى شركة الرياش التجارية رقم 32 تاريخ 2018/3/18

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمدالجبعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات  للبلدية لالطالع 
واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد مع تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6740
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/15 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
العاصمة (الشويخ الصناعية - الشويخ الثالثة - المستشفيات والمعسكرات والمعاهد - غرناطة - 

الصلبيخات - الدوحة - جابراالحمد - الري - شمال غرب الصلبيخات) على / شركة طويق 
العالمية للخدمات العامة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,905,440 د.ك) فقط ثمانية
ماليين  وتسعمائة وخمسة الف وأربعمائة وأربعون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات  
بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (- 0,001%) على أن يراعي تعديل تكلفة البنود في حدود 

السعر االجمالي للعطاء وإلتزام المناقص بالشروط المذكورة بكتاب الوزارة قبل توقيع العقد.

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6565/72) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد
دراسة العطاءات لمده شهر 

* اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية:
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/824) المؤرخ في 2018/4/10 و رقم (2018/915) 

المؤرخ في2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/769) المؤرخ في 2018/4/9
3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/811) المؤرخ في 2018/4/10 و رقم 

(2018/898) و مكرر (2018/884) المؤرخين في 2018/4/24
4- الشركة الكويتية االقليمية رقم (2018/839) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/950) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/724) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6733
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/23 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الفروانية (خيطان - ابرق خيطان - الفروانية - العمرية - الرابية - الرحاب - اشبيلية) على / 

شركة جلوبل وست مانجمنت لمقاوالت تنظيف المباني والطرق (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي
قدره (-/7,470,060 د.ك) فقط سبعة ماليين واربعمائة وسبعون الف وستون دينار الغير 

المطابق للشروط والمواصفات. 
 

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6561) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمده شهر 

* اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية :
1- شركة صفا الوطنية (2018/834) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/918) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/763) المؤرخ في 2018/4/10
3- دلما العالمية التجارية رقم (2018/818) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 

(2018/902) المؤرخ في 2018/4/24
4- الشركة الكويتية االقليمية رقم (2018/768) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/961) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/728) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6747
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/26 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
االحمدي (االحمدي - الصباحية - الرقة - هدية - الظهر - جنوب الصباحية - فهد االحمد - مناطق

البر) على / شركة الكويتية االولى للنظافة (تاسع اقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/8,687,565 د.ك) فقط ثمانية ماليين وستمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وخمسة وستون 

دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات. 

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6558/72) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد
فترة دراسة العطاءات لمده شهر 

* اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية :
1- شركة صفا الوطنية (2018/794) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/920) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/762) المؤرخ في 2018/4/10
3- دلما العالمية التجارية رقم (2018/823) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 

(2018/901) المؤرخ في 2018/4/24
4- الشركة الكويتية االقليمية رقم (2018/773) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/947) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/736) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6735
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/22 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
مبارك الكبير (القرين - مبارك الكبير - ابو فطيره - ابو فطيره الساحلي - ابو الحصانية - صبحان
- المقابر) على / شركة دلة العربية للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/5,763,780 د.ك) فقط خمسة ماليين وسبعمائة وثالثة وستون الف وسبعمائة وثمانون 

دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات بعد احتساب الخطأ الحسابي بالنقص بنسبة 
(0,05%) على أن يراعي تعديل تكلفة البنود في حدود السعر االجمالي للعطاء وإلتزام المقاول 

بما جاء بكتاب الوزارة قبل توقيع العقد.
 

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6562/72) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر.

*اطلع الجهاز على كتب شكاوي الشركات التالية:
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/821) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/924) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت رقم (2018/787) المؤرخ في 2018/4/9

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/816) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 
(2018/923) المؤرخ في 2018/4/24

4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/770) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/957) 
المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/731) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان



2018/33  عدد كويت اليوم 1391تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/05/06 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6738
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/17 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
حولي (السالمية - البدع - الرميثية - سلوى) على / الشركة الوطنية للمجاري (ثالث اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/7,139,880 د.ك) فقط سبعة ماليين ومائة وتسعة وثالثون الف 
وثمانمائة وثمانون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6563/72) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر.

*اطلع الجهاز على كتب شكاوي الشركات التالية:
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/830) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/930) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/786) المؤرخ في 2018/4/9

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/813) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 
(2018/908) المؤرخ في 2018/4/24

4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/837) المؤرخ في 2018/4/10ورقم (2018/964) 
المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/733) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6739
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/16 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
حولي (حولي - النقرة - ميدان حولي - الشعب - الجابرية) على / الشركة االهلية المتحدة 

للخدمات العامة (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/5,784,210 د.ك) فقط خمسة ماليين 
وسبعمائة واربعة وثمانون الف ومائتين وعشر دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات على 

أن يتم تحديد أعداد أجهزة GPS وأعداد أجهزة وزن الحمولة بالعطاء.

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6564) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر

*اطلع الجهاز على كتب شكاوي الشركات التالية 
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/827) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/905) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت رقم (2018/761) المؤرخ في 2018/4/9

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/812) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 
(2018/925) المؤرخ في 2018/4/24

4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/838) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/959) 
المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/725) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6742/72
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
العاصمة (داخل المدينة - المرقاب - دسمان - القبلة - الشرق - الدعية - الدسمه - بنيد القار - 

القادسية - المنصورية - الجزر - المقابر) على / شركة المشاريع العامة لمقاوالت تنظيف المباني
والطرق (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (6,350,088/056 د.ك) فقط ستة ماليين وثالثمائة 
وخمسون الف وثمانية وثمانون دينار وستة وخمسون فلس الغير المطابق للشروط والمواصفات
بعد احتساب الخطأ الحسابي بالزيادة نسبة (+0,86 %) على أن يراعى تعديل تكلفة البنود في 
حدود السعر اإلجمالي الصحيح للعطاء وإلتزام المقاول بالمواصفات الفنية الخاصة بنظام وزن 

الحموله.

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6567) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر.

*اطلع الجهاز على كتب شكاوي الشركات التالية:
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/817) المؤرخ في 2018/4/10 و رقم (2018/904 ) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/784) المؤرخ في 2018/4/9
3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/809) المؤرخ في 2018/4/10 و رقم 

(2018/922) المؤرخ في 2018/4/24
4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/828) المؤرخ في 2018/4/10 و رقم (2018/887) 

المؤرخ في 2018/4/23 ورقم (2018/958) المؤرخ في 2018/4/23
5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/721) المؤرخ في 2018/4/8

6- شركة المشاريع العامة لمقاوالت تنظيف المباني و الطرق رقم (2018/0333) المؤرخ في 
2018/4/23

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6744
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/29 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الجهراء (الجهراء - الواحة - تيماء - القصر - العيون- النسيم - الجرثامة -المقابر) على / شركة

الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره 
(7,830,130/526 د.ك) فقط سبعة ماليين وثمانمائة وثالثون الف ومائة وثالثون دينار 

وخمسمائة وستة وعشرون فلس الغير المطابق للشروط والمواصفات وبعد إحتساب الخطأ 
الحسابي بنسبة (0,39%) مع مراعاه تعديل األخطاء الحسابية في تفصيل بنود جدول تحليل 

اسعار اآلليات والسيارات والمعدات ليطابق المجموع النهائي للجدول وكذلك تعديل تكلفة البنود 
في حدود السعر اإلجمالي الصحيح للعطاء وإلتزام المقاول بالمواصفات الفنية المذكورة بكتاب 

البلدية قبل توقيع العقد 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم ( 6575) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر

*اطلع الجهاز على كتب شكاوي الشركات التالية : 
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/799) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/921) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/791) المؤرخ في 2018/4/10 

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/805) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 
(2018/897) المؤرخ في 2018/4/24

4- الشركة الكويتية اإلقليمية رقم (2018/776) المؤرخ في 2018/4/10 المؤرخ في 
2018/4/10 ورقم (2018/943) المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/729) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
9
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6743
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/30 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الجهراء (الصليبية - النهضة - القيروان - امغرة الصناعية - سكراب االهالي - سعدالعبدالله) 

على / الشركة الوطنية للخدمات البيئة (أقل األسعار الحادي عشر) بمبلغ إجمالي قدره (-
/6,758,760 د.ك) فقط ستة ماليين وسبعمائة وثمانية وخمسون الف وسبعمائة وستون دينار ال 

غير المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد إحتساب الخطا الحسابي بالزيادة بنسبة 
(+0,05%) على أن يراعى تعديل تكلفة البنود في حدود السعر اإلجمالي الصحيح للعطاء.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم  (6576) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر

*اطلع الجهاز على كتب شكاوي الشركات التالية : 
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/800) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/909) 

المؤرخ في 2018/4/24 
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/781)  المؤرخ في 2018/4/10 

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/806)  المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 
(2018/916) المؤرخ في 2018/4/24

4- الشركة الكويتية اإلقليمية رقم (2018/782) المؤرخ في 2018/4/10 المؤرخ في 
2018/4/10 ورقم (2018/942) المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/727)  المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
10
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان



2018/33  عدد كويت اليوم 1391تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/05/06 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6741
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/14 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
العاصمة (عبدالله السالم - الفيحاء - الشامية - الشويخ السكنية - كيفان - الروضة - النزهه - 
الخالدية - العديلية - قرطبة - اليرموك - السرة) على / شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية 

(ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,884,685 د.ك) فقط ستة ماليين وثمانمائة واربعة 
وثمانون الف وستمائة وخمسة وثمانون دينار الغير المطابق الشروط والمواصفات بعد احتساب 
الخطأ الحسابي بنسبة (-0,8%) على أن يراعى تعديل تكلفة البنود في حدود السعر اإلجمالي 
الصحيح للعطاء والتزام المقاول بالمواصفات الفنية الخاصة بنظام وزن الحموله قبل توقيع 

العقد.

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم ( 6566) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمده شهر 

* اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية :
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/833) المؤرخ في 2018/4/10 و رقم (2018/926) و 

مكرر (2018/886) المؤرخين في 2018/4/23
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/783) المؤرخ في 2018/4/10

3- دلما العالمية التجارية رقم (2018/810) المؤرخ في 2018/4/10 و رقم (2018/906) 
المؤرخ في 2018/4/24

4- الشركة الكويتية االقليمية رقم ( 2018/826) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/955)
المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم( 2018/730) المؤرخ في 2018/4/8
6- شركة ابناء عبدالحميد سالم التجارية رقم (2018/334) المؤرخ في 2018/4/23

 

الموضوع
11
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6749
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/24 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الفروانية (الرقعي - االندلس - العارضية - الفردوس - المنطقة الصناعية) على / شركة صبحان 

للمقاوالت الزراعية (رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,229,230 د.ك) فقط ستة 
ماليين ومائتين وتسعة وعشرون الف ومائتين وثالثون دينار الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي 
بنسبة (+0,47%) المطابق للشروط والمواصفات على أن يراعي تعديل تكلفة البنود في حدود 

السعر االجمالي للعطاء

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6560) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمده شهر

* مرفق كتب شكاوى الشركات التالية :
1- شركة / صفا الوطنية رقم ( 2018/790) المؤرخ في 2018/4/10  وكتاب رقم 

(2018/910) المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة / معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/777) المؤرخ في 2018/4/10
3- شركة / دلما العالمية التجارية رقم (2018/819) بتاريخ 2018/4/10 وكتاب رقم 

(2018/912) المؤرخ في 2018/4/24
4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/767) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/952) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- الشركة الشماسية رقم (2018/726) بتاريخ 2018/4/8

 

الموضوع
12
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6745/72
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/28 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
االحمدي (الوفرة - النويصيب - علي صباح السالم - الشاليهات - ميناء عبدالله - الزور - 

الخيران - صباح االحمد - حجز السيارات - جواخير الوفرة - صباح االحمد البحرية - الخيران 
السكنية - الجليعة - البرقان - أم قدير - وارة - العبدلية - أم حجول - المناقيش - بنيدر - المقوع)

على / شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/10,758,600 د.ك) فقط عشر ماليين وسبعمائة وثمانية وخمسون الف وستمائة دينار  الغير 

المطابق للشروط والمواصفات.

* اطلع  الجهاز على كتاب البلدية رقم (6574) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة لمده شهر

* مرفق كتب شكاوى الشركات التالية :
1- شركة صفا الوطنية رقم (797) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/933) المؤرخ 

في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/792) المؤرخ في 2018/4/10

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/803) بتاريخ 2018/4/10 وكتاب (2018/928) 
المؤرخ في 2018/4/23

4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/774) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/944) 
المؤرخ في 2018/4/23

5- الشركة الشماسية رقم (2018/732) بتاريخ 2018/4/8

 

الموضوع
13
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6736
 تاريخ الكتاب :0208/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/21 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
مبارك الكبير (صباح السالم - صباح السالم الساحلي - العدان - القصور - المسيلة - المسيلة 
الساحلي - المسايل - الفنيطيس - الفنيطيس الساحلي) على / شركة الجهراء لمعدات التنظيف 

(سادس اقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/6,842,850 د.ك) فقط ستة ماليين وثمانمائة واثنى 
واربعون الف وثمانمائة وخمسون دينار الغير المطابق الشروط والمواصفات بعد احتساب الخطأ

الحسابي بالزيادة بنسبة (+ .05,%) على أن يراعى تعديل تكلفة البنود في حدود السعر 
اإلجمالي الصحيح للعطاء.

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6570) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر.

* اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية :
1- شركة / صفا الوطنية رقم (832) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/907) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة / معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/789) المؤرخ في 2018/4/10
3- شركة / دلما العالمية التجارية رقم (2018/815) بتاريخ 2018/4/10 وكتاب رقم 

(2018/927) المؤرخ في 2018/4/24
4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/835) المؤرخ في 2018/4/10ورقم (2018/960) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- الشركة الشماسية رقم (2018/722) بتاريخ 2018/4/8

 

الموضوع
14
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان



2018/33  عدد كويت اليوم 1391تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/05/06 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6737/72
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/18 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
حولي(بيان - مشرف - مبارك العبدالله الجابر - الزهراء - الشهداء - حطين - الصديق - السالم) 
على / شركة المركبة للمعدات والتنظيف والخدمات البيئية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(-/6,938,560 د.ك) فقط ستة ماليين وتسعمائة وثمانية وثالثون الف وخمسمائة وستون دينار  

الغير بعد احتساب الخطأ الحسابي بالزيادة بنسبة (+ 0,01%) على أن يراعي تعديل تكلفة 
البنود في حدود السعر االجمالي للعطاء وإلتزام المقاول بالمواصفات الفنية المذكورة بكتاب 

الوزارة قبل توقيع العقد.

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6571) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر.

*اطلع الجهاز على كتب شكاوي الشركات التالية:
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/831) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/917) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت رقم (2018/780) المؤرخ في 2018/4/9

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/814) المؤرخ في 4/10 /2018 وكتاب رقم 
(2018/899) المؤرخ في 2018/4/24

4- شركة الكويتية االقليمية رقم (2018/836) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/951) 
المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/737) المؤرخ في 2018/4/8
6- شركة المركبة للمعدات والتنظيف والخدمات البيئية رقم (2018/851) بتاريخ 2018/4/17.

 

الموضوع
15
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2018/2017/4 (ع)
توفير اخصائيين وخدمات الدعم الفني في مجال نظم معلومات بالبلدية لمدة شهرين لحين عرض 

الموضوع على ديوان المحاسبة.

 

الموضوع
16
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكيه

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6732
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/31 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الجهراء (السالمي - العبدلي -الصبية - امغرة - حجز السيارات - كبد - مزارع االلبان - جواخير 
االبل - مناطق البر - النعايم- الصليبية الصناعية - الشقايا - الدبدبة - اللياح - األبرق - البحيث -
الروضتين - الصابرية - كاظمة - خويسات - الصخيبريات - األبيرق - أم قصر الصناعية) على / 

شركة الرعاية لمقاوالت تنظيف المباني والمدن (رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/6,176,640 د.ك) فقط ستة ماليين ومائة وستة وسبعون الف وستمائة واربعون دينار الغير 

المطابق للشروط والمواصفات وذلك بعد تعديل جدول تحليل تكلفة عمال السيارات وعمال 
المعدات وعمال الخدمات العامة وعمال الكنس اليديوي وجدول تحليل أسعار العمالة وتحديد 
أعداد األجهزة بجدول تحليل األسعار نظام GPS ليتطابق مع مجموع التكلفة النهائية للعطاء 

وإلتزام المقاول بالمواصفات الفنية المذكورة بكتاب الوزارة قبل توقيع العقد.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم  (6577) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمدة شهر

*اطلع الجهاز على كتب شكاوي الشركات التالية : 
1- شركة صفا الوطنية رقم (802)  المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/914) المؤرخ

في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/938)  المؤرخ في 2018/4/9 

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/808)   المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 
(2018/900) المؤرخ في 2018/4/24

4- الشركة الكويتية اإلقليمية رقم (2018/779) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/941) 
المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/735) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
17
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6748
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/25 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
الفروانية (جليب الشيوخ - المطار - الضجيج - صباح الناصر - عبدالله المبارك - رجم خشمان - 

صهيد العوازم) على / الشركة الوطنية للتنظيف (سابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/9,242,010د.ك) فقط تسعة ماليين ومائتين واثنى واربعون الف وعشر دينار الغير المطابق 

للشروط والمواصفات على ان يتم توزيع التكلفة اإلجمالية بجدول تحليل أسعار اآلليات 
والسيارات والمعدات. 

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6559/72) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن تمديد فترة
دراسة العطاءات لمده شهر 

* اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية:
1- شركة صفا الوطنية رقم (793) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (2018/931) المؤرخ 

في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/778) المؤرخ في 2018/4/10
3- شركة دلما العالمية التجارية رقم ( 2018/825) بتاريخ 2018/4/10 وكتاب رقم 

(2018/929) المؤرخ في 2018/4/24
4- الشركة الكويتية االقليمية رقم (2018/766) بتاريخ 2018/4/10 ورقم (2018/949) 

المؤرخ في 2018/4/23
5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/734) بتاريخ 2018/4/8

6- شركة المركبة للمعدات والتنظيف والخدمات البيئية رقم (2018/852) بتاريخ 2018/4/17.

 

الموضوع
18
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6746
 تاريخ الكتاب :2018/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/27 اعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة 
االحمدي(الفحيحيل - المنقف - ابو حليفة - الفنطاس - المهبولة - جابر العلي - العقيلة) على / 
مركز الشاهين الذهبي لمقاوالت تنظيف المباني والطرق فرع من شركة الشاهين الذهبي للتجارة 
العامة (ثامن اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/8,856,675 د.ك) فقط ثمانية ماليين وثمانمائة

وستة وخمسون الف وستمائة وخمسة وسبعون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات. 

* اطلع الجهاز على كتاب البلدية رقم (6573) المؤرخ في 2018/4/9 المتضمن طلب تمديد 
فترة دراسة العطاءات لمده شهر 

*اطلع الجهاز على كتب شكاوى الشركات التالية :
1- شركة صفا الوطنية رقم (2018/795) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم (218/913) 

المؤرخ في 2018/4/24
2- شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة رقم (2018/775) المؤرخ في 2018/4/10

3- شركة دلما العالمية التجارية رقم (2018/822) المؤرخ في 2018/4/10 وكتاب رقم 
(2018/911) المؤرخ في 2018/4/24

4- الشركة الكويتية االقليمية رقم (2018/771) المؤرخ في 2018/4/10 ورقم (2018/946) 
المؤرخ في 2018/4/23

5- شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن رقم (2018/723) المؤرخ في 2018/4/8

 

الموضوع
19
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال كتب الشركات للبلدية لالطالع 
واإلفادة مع االستعجال بموافاة الجهاز بالرد

البيـــــــــــــــــــان
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بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 
2018/2017/1 توفير إخصائين خدمات الدعم الفني في مجال المساحة ونظم والمعلومات 

الجغرافية بالبلدية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمدالجبعة     مدير إدارة أنظمة الخدمات البلدية

الموضوع
20
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/33  عدد كويت اليوم 1391تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/05/06 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة المواصالت

 رقم الكتاب :11515
 تاريخ الكتاب :2018/04/10

 
 
 

 رقم الكتاب :26375
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تفعيل مرحلة اإلشراف لعقد أعمال مشاريع وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة 
ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لعدد (5) محطات توليد قوى كهربائية 

 Penspen International Limited / وتقطير المياة التابعة للوزارة والمبرم مع السادة
بالتزامل مع مكتب جاسم قبازرد لإلستشارات الهندسية على أن يتم صرف أتعاب فريق اإلشراف 
الخاص لكل محطة على حدة بعد توقيع العقد الخاص بها وبمبلغ إجمالي وقدرة (-/5.365.548 

د.ك) .

كما اطلع الجهاز على كتابي الوزارة رقم 14052 المؤرخ في 2017/5/18 و رقم 8933 
المؤرخ في 2018/3/20

 

طلب تطبيق العقوبات المقررة بقانون المناقصات العامة على المكتب اإلستشاري /شركة 
MIDDLE EAST DIGITAL COMMUNICATION  لعقد المناقصة رقم ب ب هـ 
2016/2015/1  تصميم مشروع تطوير النظم اآللية والخدمات المتكاملة لنظام الفواتير وذلك 

لألسباب المحددة بكتاب الوزارة.

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

اإلدارة العامة للطيران المدني

 رقم الكتاب :4985
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

طلب التمديد الحادي عشر لعقد االتفاقية رقم 13 - م م ج ك -06/05 الخاصة بالخدمات 
االستشارية لمشروع نظام المجال الجوي الكويتي (KASP) بمطار الكويت الدولي المبرم مع 

شركة ستانلي لالستشارات إنك بالتضامن مع السادة / جاسم قبازرد لالستشارات الهندسية لمدة 3
شهور اعتبارا من 2018/4/1 لغاية 2018/6/30 دون أي تكلفة مالية خصما من مستحقات 

شركة LEONARDO االيطالية مقاول المشروع رقم (22- م م ج ك-13/12) تصميم وتصنيع 
وتوريد وتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني والضمان لشبكة تبادل 

معلومات مطار الكويت الدولي KADIN لألسباب المحددة بكتاب اإلدارة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد حسين     مدير إدارات التخطيط والمتابعه

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 30-04-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


