
محضر أعمال
الجهاز المركزى للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2017/29

   االثنين المنعقد صباح يوم

مالموافق 2017-04-17

إدارة اإلعداد والتدقيق

21-رجب-1438 هـ 

محضر أعمال



قد إستعرض الجهاز المواضيع المدرجة علي جدول األعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/29
21-رجب-1438 هـ 

   االثنين 
2017-04-17 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهازالموافق  2017-04-17

)(   االثنين 2017/29 الساعه التاسعة من صباح يوم)

  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       

    و قد حضر االجتماع السادة :-

    وقد اعتذر عن عدم حضور االجتماع الساده :-

فيصل حمد المزين
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
محمد ناصر الخرافي

د/جنان محسن بوشهري
اللواء / فهد عيد بن فهد
د/مرسال سعد الماجدي

هيفاء عبدالعزيز المضف
عبد الله زايد الفهد
هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق
د/مبارك فهاد العازمي

نائب  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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية

عضو/ ممثل وزارة المالية
األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

1
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3
4
5
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1 2017/29إجتماع رقم :

  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       

فض العطاءات

   الشركات البترولية

   الوزارات و االدارات الحكومية

شركة نفط الكويت

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة األعالم

2041943-RFQ

و ك م /2017/2016/40

و أ/2017/2016/244

رقم المناقصة

رقم المناقصة

رقم المناقصة

 LONG توريد حامالت بطانات الحفر وتركيبات وسدادات للحفر التطويري واصالح االآبار
 TERM AGREEMENT FOR LINER HANGER AND SEAL

 ASSEMBLY FOR DEVELOPMENT & WORKOVER DRILLING
WELLS

أعمال الصيانة الجذرية لمراكز التحكم الفرعي بالمدينة

 FM  مشروع استكمال و فحص و تجهيز و ضمان و تشغيل و صيانة محطة ارسال كبد
لوزارة االعالم

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

1

 م

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



2 2017/29إجتماع رقم :

  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       

فض العطاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة لإلطفاء

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

2017/2016/16

2017/2016/10

رقم المناقصة

رقم المناقصة

شراء أجهزة مالحية وأنظمة اتصاالت سلكية وال سلكية خاصة باإلدارة العامة لإلطفاء

توريد و تحديث تراخيص برامج و تطبيقات لمركز نظم المعلومات

موضوع المناقصة

موضوع المناقصة

1

1

 م

 م

   فتحت مظاريف المناقصة  

   فتحت مظاريف المناقصة  



3 2017/29إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة األشغال العامة

373
2017-02-06

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار اللجنة السابق والموافقة على ترسية المناقصة رقم هـ 
ط/245 إنشاء وإنجاز وتطوير وصيانة طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطالع المستقبلية 
على/ METALLURGICAL CORPRATION OF CHINA LIMITED وكيله 

المحلي/ شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت اإلنشائية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/94,800,000 د.ك) أربعة وتسعون مليون وثمانمائة ألف دينار ال غير بعد عمل 
موازنة تثمينية وذلك لكون المشروع مرتبط ارتباطا وثيقا بالخطة اإلنمائية اإلستراتيجية 

للدولة والخطة الزمنية لمشروع المطالع اإلسكاني

كما إطلع الجهاز على:
-  كتاب الوزارة رقم 503 المؤرخ في 2017/2/20 المتضمن توفر اإلعتماد المالي من 

وزارة المالية والموازنة التثمينة
- تظلم شركة كونتك المتحده للمقاوالت عامة للمباني(ثاني اقل االسعار) بمبلغ 
(108,820,668/088 د.ك)  رقم (2017/390) المؤرخ في 2017/2/28

- كتاب الوزارة رقم (778) المؤرخ في 2017/3/15 والمتضمن االستعجال بقرار الترسية

بعد االستماع إلى ممثلي الجهة:
- السيدة/ زينب النعمة    مدير ادارة الوثائق والعقود

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز التالي  أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2016/89) المنعقد 
في 2016/12/14 المتضمن " عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي ويحفظ تظلم كونتك

المتحدة للمقاوالت العامة والمباني" 
ثانيا: الموافقة بأغلبية أعضاء الجهاز

(عدم موافقة العضو: مشاري البليهيس و ممثل إدارةالفتوى والتشريع : د. مرسال 
الماجدي)

ثالثا: تأجيل البت بتظلم شركة كونتك المتحدة للمقاوالت العامة والمباني لحين ورود رد 
ادارة الفتوى والتشريع



4 2017/29إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

10366
2017-04-11

9394
2017-04-03

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الغاء واعادة طرح المناقصة رقم و ك م /2015/2014/93 اعمال الصيانه السنوية 
للروافع وادوات المناولة في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه المرساة على 

/شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة وإلجراء بعض 
التعديالت على أجزاء المناقصة

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   ممثل وزارة الكهرباء

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة بترسية بندي المناقصة رقم و ك م 
/2016/2015/54 توريد وتسليم ومناولة الحجر الجيري لمحطات الشويخ والدوحة الغربية

والصبية والزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على النحو التالي:
*البند االول على / شركة مجموعة وربة الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) 

بمبلغ اجمالي قدره (-/766,030 د.ك) 
*البند الثاني على / شركة برايم جروب للمقاوالت العامة للمباني والمقاوالت الزراعية (اقل 

االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,016,751 د.ك) 
وذلك بعد توافر االعتماد المالي

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   مازال الجهاز عند قراره السابق  الصادر باجتماع رقم (2017/19) المنعقد في 
2017/3/13

 المتضمن: : عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالى



5 2017/29إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

اإلدارة العامة لإلطفاء

1878
2017-01-19

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية بنود المناقصة رقم و ك م /2017/2016/20 صيانة اجهزة التخزين الشبكية 
 data)   والخوادم الرئيسية وشبكات الربط المحلية  بمركز تحكم الجابرية الفرعي

center) ومبنى الوزارة الرئيسي على الشركات التالية :-
-البند رقم (1) على/ شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر (ثاني اقل االسعار) بمبلغ إجمالي

قدره(-/208.890د.ك)
-البند رقم (2) على / شركة الخرافي للحاسبات االلية (عرض وحيد) بمبلغ إجمالي 

قدره(141.974/280د.ك)  

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

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

الموضوع

الموضوع

3

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



6 2017/29إجتماع رقم :

  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       

توصيات الجهات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة لإلطفاء

3495
2017-04-10

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/15 تجهيز و وصيانة غرف الخوادم بالمباني 
التابعة لالدارة العامة لالطفاء ( مبنى االدارة بمنطقة الصالحية- مبنى االدارة الرئيسي 

بمنطقة غرب مشرف) على/ الشركة الكويتية الكندية المتكاملة التجارية (ثانى اقل االسعار) 
بمبلغ إجمالى قدره (-/199.000د.ك)  فقط مائة وتسعة وتسعون الف  دينار  الغير

بعد االستماع الى إفادة ممثلي االدارة :
السيد/ عماد المجادي  مدير إدارة الشئون المالية 

المهندس/ عادل العماني    مراقب صيانة المركبات والمعدات 
المهندس/ منصور العبيد   رئيس قسم الدراسات و المواصفات

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز الموافقة  



7 2017/29إجتماع رقم :

  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       

 الجهات الحكومية - الرسائل الواردة و التظلمات

   الوزارات و االدارات الحكومية

اإلدارة العامة لإلطفاء

2017/591$
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

إعتذار شركة الجهراء لمعدات التنظيف عن تمديد الكفالة 
البنكية المقدمة للمناقصة رقم 2017/2016/9 استئجار 

سيارات متنوعة بدون سائق لالدارة

بعد االستماع الى إفادة ممثلي االدارة :
السيد/ عماد المجادي  مدير إدارة الشئون المالية 

المهندس/ عادل العماني    مراقب صيانة المركبات والمعدات 
المهندس/ منصور العبيد   رئيس قسم الدراسات و المواصفات

الموضوع

1

اســـم الشركة م

شركة الجهراء لمعدات 
التنظيف ش م ك م

   قرر الجهاز الموافقة  وتخطر اإلدارة بدراسة العروض التي 
تليه

مع تجديد الكفاالت البنكية



8 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - االستدعاءات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بنك االئتمان الكويتي 8215
2017-03-19

رقم الكتاب
وتاريخه

 (أعيد بحث) طلب اإلحاطة و العلم بتعديل مدة عقد 
الممارسة رقم (13-2017/2016) برنامج تأهيلي 
لموظفي المعلومات المرساه على/ شركة مركز نظم 

المعلومات لخدمات الكمبيوتر لتصبح لمدة سنة بمبلغ 
إجمالي قدره (-/58,608 د.ك) بدال من سنتين بمبلغ 

إجمالي قدره (-/88,011 د.ك) وذلك بناء على مالحظات 
الفتوى والتشريع مراعاة احكام المادة (26) من المرسوم 

بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد 
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
والتى تنص أن ال يجوز الية جهة ابرام عقد يترتب علية 

التزام مالي يجاوز السنة المالية الى سنة مالية مقبلة

الموضوع

1

المقاول م

 

      
بعد االستماع إلى ممثلي الجهة: 

-السيدة/رقية الشالل                     أمين سر لجنة 
مناقصات البنك 

-السيدة/ شريفة الكندري                مراقب مركز نظم 
المعلومات 

-السيدة/هبة العتيقي                     باحث قانوني 
-السيد/لؤي صفر                        مراقب اإلدارة 

القانونية

قرر الجهاز الموافقة

الجهـــــــة



9 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

3445
2017-04-09

2500
2017-03-12

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2011/2010/7 توفير خدمات التنظيف و نقل 
النفايات و جميع االعمال المكملة من مواقع الوزارة الكائنة بمحافظة الجهراء بالوزارة 

المبرم مع / الشركة الخليجية لخدمات النظافة والبيئة لمده سنة اعتبارا من 2017/5/12 
حتى 2018/5/11 لحين االنتهاء من اجراءات إعادة طرح المناقصة رقم 2014/14-

2015(ع)

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزاة رقم 2776 بتاريخ 2017/3/19 المتضمن التجديد مع 
الزيادة

بعد االستماع إلى افادة ممثلي الجهة:
- السيد/ حمد الشمري    مستشار لوزارة الداخلية
- السيد/ محمد جمعة      مستشار نظم المعلومات

- المالزم/ عبدالرحمن الزايد    ضابط قسم القانونية

strobe) ( omega ) (أعيد بحث ) طلب تجديد عقد اعمال صيانة برامج أنظمة التشغيل
moon omega view  )لإلدارة العامة لنظم المعلومات المبرم مع / شركة الفلك للمعدات
والتجهيزات اإللكترونية لمده سنة اعتبارا من 2017/4/1حتى 2018/3/31 بمبلغ اجمالي 

قدره (107.849/560د.ك)  فقط مائة وسبعة الف  وثمانمائة وتسعة واربعون دينار  
وخمسمائة وستون فلس  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثلي الجهة:
- السيد/ حمد الشمري    مستشار لوزارة الداخلية
- السيد/ محمد جمعة      مستشار نظم المعلومات

- المالزم/ عبدالرحمن الزايد    ضابط قسم القانونية

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار  اإللتزام بأحكام قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016



10 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الداخلية

وزارة الدفاع

2500
2017-03-12

3115
2017-04-10

272722001390
2017-01-12

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2013/2012/1 إصدار تذاكر سفر المبعدين خارج 
البالد لإلدارة العامة للمؤسسات اإلصالحية ( إدارة اإلبعاد )المبرم مع/ شركة ريتز للسياحة 

والسفر لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/4/1حتى 2017/9/30 دون تكلفة مالية

بعد االستماع إلى افادة ممثلي الجهة:
- السيد/ حمد الشمري    مستشار لوزارة الداخلية
- السيد/ محمد جمعة      مستشار نظم المعلومات

- المالزم/ عبدالرحمن الزايد    ضابط قسم القانونية

(أعيد بحث) طلب تعديل فتره التمديد األول لعقد المناقصة رقم 2292812 أعمال خدمات 
النظافة بمعهد القوة البرية واالسناد ومعسكر المدفعية المبرم مع/شركة الساري الوطنية 
للتجارة العامة والمقاوالت ليصبح إعتبارا من 2016/12/1 حتى 2017/2/28 بمبلغ 

إجمالي قدره (84,396/666 د.ك) اربعة وثمانون الف  وثالثمائة وستة وتسعون دينار  
وستمائة وستة وستون فلس وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة 

*كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 272722002239 بتاريخ 2017/1/23

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 

الموضوع

الموضوع

3

1

 م

 م

   قرر الجهاز عدم الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  اإللتزام بأحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016



11 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الدفاع

وزارة الصحة

272722001390
2017-01-12

272722007995
2017-03-27

6981
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

- السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2002910 تشغيل وصيانة واصالح اجهزة التكييف 
والتبريد بقسم الدفاع الجوي والمواقع الملحقة به المبرم مع/ شركة برقان الهندسية 

للمقاوالت العامة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/6/10 حتى 2017/12/10 بمبلغ 
إجمالي قدره (-/52,440د.ك) و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات إعادة طرح المناقصة 

1052914

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
- السيد/ فهد الفيلكاوي     مساعد مدير العقود

طلب الموافقة على تعديل االمر التغييري االول الصادر على قيمة عقد مناقصة الخليج لتوريد
األدوية والمستحضرات الطبية (المجموعة األولى) إلدارة المستودعات الطبية لتصبح مع / 
شركة ناصر محمد الهاجري بدال من شركة جاسم الوزان وذلك لوجود خطأ في كتاب الوزارة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات

الموضوع

الموضوع

2

1

 م

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  ويحال إلدارة الفتوى والتشريع

   قرر الجهاز عدم الموافقة  وتخطر الوزارة بااللتزام بأحكام المادة (19) من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016



12 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

6981
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه
الموضوع  م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  



13 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

بلدية الكويت

9085
2017-03-30

8240
2017-03-21

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

طلب الوزارة إعتماد الشركات التي سبق تأهيلها  لمناقصة توريد قواطع تيار ضغط منخفض 
وذلك لعدم تقدم أي شركة للتأهيل

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

إفادة الوزارة بتأهيل مصنع المير إلنتاج وحدات التحكم ضمن تأهيل شركات لمناقصة توريد 
كشافات انارة الشوارع للمواد التالية:
- كشاف 250/400 وات صوديوم

- كشاف 150 وات صوديوم

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

الموضوع

الموضوع

1

2

 م

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق  من الوزارة



14 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح التأهيل - طرح المناقصات

   الوزارات و االدارات الحكومية

بلدية الكويت

8953
2017-03-26

رقم الكتاب وتاريخه

افادة البلدية باسباب استبعاد الشركات المتظلمة من نتيجة تأهيل عقود النظافة العامة

بعد االستماع الى إفادة ممثلي الجهة:
السيد/محمد الجبعة        مدير إدارة انظمة الخدمات 

السيد/ جراح المطيران   مراقب المناقصات و المزايدات

الموضوع

1

 م

   قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لحين رد إدارة الفتوى والتشريع 



15 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

7263
2017-04-09

1090
2017-01-16

رقم الكتاب وتاريخه

طلب االحاطة والعلم بأن شراء البند رقم (96) ادوية (مادة) معقمة لالدوات الجراحية 
والمناظير لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة التقدم التكنولوجي 
بمبلغ اجمالي قدره (-/2,271,680 $) ما يعادل (-/686,047 د.ك)  فقط ستمائة وستة 

وثمانون الف  وسبعة واربعون دينار  الغير

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات

(أعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار اللجنة والموافقة على شراء بنود األدوية والمواد 
الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/293,257 د.ك) فقط 

مائتين وثالثة وتسعون الف  ومائتين وسبعة وخمسون دينار  الغير وذلك لتعزيز 
المخزون ومنع حدوث نقص في المواد

كما اطلع الجهاز إلى كتاب الوزارة رقم (6978) المؤرخ في 2017/4/4 والمتضمن شراء
البند (48)

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات

الموضوع

1

2

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



16 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

174
2016-06-08

600
2017-02-20

512
2017-01-08

رقم الكتاب وتاريخه

(أعيد بحث) طلب شراء االدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة 
بمبلغ اجمالي قدره (-/277,023 د.ك)

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (6979) المؤرخ في 2017/4/4 والمتضمن 
كشف مناقصة الخليج

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات

(أعيد بحث) طلب شراء بنود اللوازم والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة
بمبلغ اجمالي قدره (-/179,685 د.ك)  فقط مائة وتسعة وسبعون الف  وستمائة وخمسة

وثمانون دينار  الغير بعد تخفيض بعض الكميات وتقليل بعض المواد

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (53) شراب لحاجة امراض االطفال لكافة المستشفيات 
من/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/101,410

د.ك)  فقط مائة وواحد الف  واربعمائة وعشر دينار  الغير

 كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 3423 المؤرخ في 2017/2/12 المتضمن اسم 

الموضوع

3

4

5

 م

   قرر الجهاز الموافقة  على جميع البنود عدا البنود أرقام (51 ، 53 ، 54 )  يتم 
شراؤهم من مناقصة الخليج

   قرر الجهاز الموافقة  



17 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

512
2017-01-08

511
2017-01-08

550
2017-02-07

رقم الكتاب وتاريخه

الشركة المصنعه الصحيح
وكتاب الوزارة رقم 6945 المؤرخ في 2017/4/4 المتضمن المبلغ الصحيح للترسية

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات

(أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (52) ادوية (حقن) لعالج امراض السكر لكافة االقسام 
في المراكز الصحية والمستشفيات من/ شركة بدر سلطان واخوانه (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/100,022 د.ك)  فقط مائة الف  واثنى وعشرون دينار  الغير

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (6974) المؤرخ في 2017/4/4 والمتضمن 
المبلغ الصحيح

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات

 MICROSCAN (أعيد بحث) طلب شراء البند رقم (150) مواد مخبرية لجهاز
WALKAWAY96PLUS لمختبرات مستشفى الجهراء من / شركة التقدم التكنولوجي 

(مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/88,525 د.ك)  فقط ثمانية وثمانون الف  
وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار  الغير

الموضوع

5

6

7

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  



18 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

550
2017-02-07

114
2016-05-17

7260
2017-04-09

رقم الكتاب وتاريخه

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة (2017/97) المؤرخ في 2017/3/21 المتضمن انه 
مصدر وحيد

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات

(أعيد بحث) طلب شراء األدوية والمواد الطبية من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة 
بمبلغ اجمالي قدره (-/61.771 د.ك)

كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (6980) المؤرخ في 2017/4/4 والمتضمن 
كشف مناقصة الخليج

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بأنه تم إلغاء شراء البند رقم (13-1) ادوية (مادة) تستخدم للتعقيم 
لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من/ مؤسسة الماسات الخمس للتجارة 

العامة وكالء/ شركة SIMAT بمبلغ (-/7,120 د.ك)  فقط سبعة آالف  ومائة وعشرون 
دينار  الغير وذلك بناءا على طلب الشركة بعدم دعوتهم الي طلبات اسعار جديدة لموكلتهم

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:

الموضوع

7

8

9

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  على جميع البنود عدا البند رقم (6) يتم شراؤة من مناقصة 
الخليج



19 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء و الماء

7260
2017-04-09

7262
2017-04-09

100970
2017-04-09

رقم الكتاب وتاريخه

رقم الكتاب وتاريخه

السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة في شراء البند رقم (96) مواد استهالكية 
تستخدم في عمليات المناظير والتصوير الداخلي لالمعاء لمستشفى الصباح - الجهاز 
الهضمي هو PENTAX MEDICAL و SONY CORPORATION وليس 

PENTAX MEDICAL كما هو مذكور بكتاب الوزارة

بعد االستماع إلى افادة ممثل الجهة:
السيد/ فهد القطان   رئيس قسم المستحضرات

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /380/2016/13 ش قطع غيار الواح معدنية لممرات 
الهواء الخاصة بالحارقات (قسم الغاليات) الدارة محطة الصبيه على/ مؤسسة الهاجري 

الخليجية للتجارة  (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/57.200د.ك)  فقط سبعة 
وخمسون الف  ومائتى دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

الموضوع

الموضوع

9

10

1

 م

 م

   قرر الجهاز التالي  أوال: إلغاء قراره السابق الخاص بالبند رقم 13-1 الصادر باجتماع 
رقم (2016/66) المنعقد في 2016/9/26 المتضمن الموافقة على الشراء

ثانيا: الموافقة على إلغاء البند 1-13

   احيط الجهاز علما  



20 2017/29إجتماع رقم :

  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

100970
2017-04-09

10059
2017-04-09

10058
2017-04-09

10057
2017-04-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /541/2016/13 فالتر وقود للمولدات إلدارة خدمات 
الطوارئ شبكات التوزيع الكهربائية على/ الشركة المتحدة للتجارة والمقاوالت (خامس اقل

االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/49.500د.ك)

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /565/2016/13 ش زيوت مولدات الدارة خدمات 
الطوارئ - شبكات التوزيع الكهربائية على/ شركة جاسم عبدالوهاب وشركاه التجارية 

(ثاني أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/36.000د.ك)  فقط ستة وثالثون الف  دينار  
الغير

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /356/2016/13 ش تويد لوحات خشبية الدارة شبكات
التوزيع الكهربائية على/ شركة الرؤيا العالمية للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 

قدره (-/16.200د.ك) فقط ستةعشر الف  ومائتى دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 

الموضوع

1

2

3

4

 م

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  
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  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

10057
2017-04-09

10056
2017-04-09

10063
2017-04-09

رقم الكتاب وتاريخه

السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /273/2016/13 ش جهاز تنقية المياه لمختبر الشويخ
- االعمال الكيماوية - تشغيل وصيانة المياه على/ شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية 
(رابع أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/11.000د.ك)  فقط احدىعشر الف  دينار  الغير

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /233/2016/13ش قطع غيار للمحركات الهوائية
لنظام المقطرات إلدارة محطة الصبية على الشركات التالية :-

-البند رقم (1) على/ شركة ميوفس للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي
قدره (-/3.400د.ك)

-البنود ارقام (2.3.4.5) على / الشركة الكويتية البحرية والتجارية (اقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/7.514د.ك)

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

الموضوع

4

5

6

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي  

   قرر الجهاز الموافقة  
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  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

وزارة الكهرباء و الماء

10053
2017-04-09

10368
2017-04-11

10055
2017-04-09

رقم الكتاب وتاريخه

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /504/2016/13 نهاية كيبالت نحاسية إلدارة صيانة 
الكيبالت األرضية والخطوط الهوائية -شبكات النقل الكهربائية على/ شركة رضايات 

التجارية (اقل االسعار)بمبلغ إجمالي قدره (10.092/750د.ك)

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /811/2016/13 ش ماكينة اختبار انهيار العزل الدارة 
صيانة الكيبالت االرضية والخطوط الهوائية - شبكات النقل الكهربائية (أقل األسعار) 
بمبلغ إجمالي قدره (-/9.688د.ك) فقط تسعة آالف  وستمائة وثمانية وثمانون دينار  

الغير

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /230/2016/13 مطلوب ماكينة لحام تعمل بالديزل 
لمحطة الصبية إلدارة محطة الصبية على /شركة أوكسجين الكويت (ثاني اقل االسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (-/8.560د.ك)

بعد اإلستماع إلى إفادة ممثل الوزارة  : 
السيدة/ غدير القويضي   مكتب الوزير

الموضوع

7

8

9

 م

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  

   قرر الجهاز الموافقة  
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  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       

الجهات الحكومية - طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

   الوزارات و االدارات الحكومية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

4359
2017-04-04

رقم الكتاب وتاريخه

طلب األحاطة والعلم بأن الممارسة رقم (78) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة 
وحزم برامج وحلول تقنية ألعمال المركز الوطني لإلستجابة لطوارئ الحاسبات قابلة 

للتجزئة

الموضوع

1

 م

   احيط الجهاز علما  

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 19-04-2017 الساعة -/9 صباحا. 


