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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/40
05-رمضان-1439 هـ 

   االثنين 
2018-05-21 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-05-21

)(   االثنين 2018/40 الساعه العاشرة والنصف من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي

د. محمد عبدالله العيسى
عادل إبراهيم خريبط
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
السيدة/ وضحة العميري

د.مرسال سعد الماجدي
هشام أحمد الدليمي

د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

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 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6
7

8
9

1

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  23-05-2018 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 الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية
 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة األعالم

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم 
الوثائق والعقود

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة 
حسابات

السيد/ محمد عبدالرؤوف     باحث قانوني

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ مصطفى األربش     مراقب الدعم 
التقني لنظم المعلومات

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات البنكية

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

السيد/ يوسف عبدالله الصباح     مدير عام 
مؤسسة الموانئ

السيد/ مشعل أحمد العتيبي     رئيس قسم 
الخدمات

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 
المخبرية باالنابة

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

14

15



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42018/06/03 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة التربية

شركة نفط الكويت

الرقم :- و ك م / 2017/2016/34

الرقم :- م ع /2018/2017/1

2026526-RFP -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال اإلصالح والصيانة للرافعات السقفية في كل من محطات 
ضخ المياه الرئيسية ومحطات الكلورين المختلفة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال المناولة والتنظيف بمجمع مخازن وزارة التربية
 لحاجة/ إدارة الخدمات العامة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  خدمات صيانة لمرافق اإلنتاج لمناطق شرق الكويت 
 MAINTENANCE SERVICES OF PRODUCTION FACILITIES FOR

EAST KUWAIT AREAS

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/06/03 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5127
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2016/2015/136 اعمال توريد وتركيب وصيانة االثاث 
المعملي لكلية الهندسة والبترول - الخالدية - الدارة االنشاءات والصيانة - جامعة الكويت المبرم
مع/ شركة دنيا لالجهزة الطبية و التقنية لمدة (180) اعتبارا من 2018/7/11 حتى 2019/1/6 
بمبلغ اجمالي قدره (-/176,665 د.ك)  فقط مائة وستة وسبعون الف  وستمائة وخمسة وستون 

دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الوطري     مراقب العقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/06/03 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفالة البنكية للمناقص الفائز شركة كواليتي نت للتجارة العامة و 
المقاوالت بالمناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/4 توفير خدمة االنترنت ونقل المعلومات 

للهيئة.

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 الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/06/03 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1012$
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

الشركة الخليجية للطاقة   ذ م  م
 
 

شكوى الشركة على اشتراك شركة كويت تكنولوجي بالس للتجارة العامة والمقاوالت في 
المناقصة رقم هـ ع ر 1-2017-2018 تنفيذ أعمال أبراج إنارة للملعب الرئيسي بنادي الفحيحيل
الرياضي كونها مصنفة بالفئة الثانية لالعمال الكهربائية وليس الفئة الرابعة  كما نصت شروط 

المناقصة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

الموضوع
1
م

  قرر مجلس إدارة الجهاز إخطار الشركة بأن شركة كويت تكنولوجي بالس للتجارة العامة 
والمقاوالت مصنفة بالفئة الرابعه لالعمال الكهربائية  وليس الثانية لالعمال الكهربائية

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/06/03 اجتماع رقم :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4864
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

طلب التمديد التاسع لعقد رقم دا/م/2 اعمال تنظيف قاعة التشريفات في مطار الكويت الدولي 
VVIP - المطار االميري المبرم مع/ شركة تنظيفكو لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/6/1 حتى
2018/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/48,360 د.ك)  فقط ثمانية واربعون الف  وثالثمائة وستون 

دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح الممارسة الجديدة رقم دا/م/350

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/06/03 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :4013
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 5-2011/2010 شحن وتوزيع وبيع اصدارات المجلس 
المبرم مع / شركة المجموعة االعالمية للدعاية والتسويق لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2018/6/1  حتى 2018/11/30 ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م و ث ف 
أ 2018/2017/2 أقفلت في 2018/2/18

 على ان تحسب التكلفة اإلجمالية طبقا لجداول أسعار الشحن والتوزيع ونسبة العمولة للمبيعات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة حسابات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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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مؤسسة الموانئ الكويتية

االستدعاءات

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

 
 
 

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

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

بعد االستماع الى افادة ممثلي الشركات التالية:
-شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل : السيد/ فاضل البغلي (رئيس مجلس 

االدارة)
-شركة كي جي ال لالستثمار : لم يتم حضو ممثل لها

-شركة كي جي ال لوجستك : السيد/ جعفر حاجي (رئيس مجلس االدارة)
-شركة رابطة الكويت والخليج للنقل : د/ علي دشتي  (نائب رئيس مجلس االدارة)

-شركة كي جي ال للمناولة : السيد/ يوسف دشتي ( المدير العام)

*مرفق كتاب المؤسسة رقم(2727) المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن نفس الطلب

 سيحضر من جانب المؤسسة:
- الشيخ يوسف عبدالله الصباح   مدير عام المؤسسة

- السيد / ناصر الشمري  مدير إدارة المناقصات
- الكابتن / بدر العنزي مدير ميناء الشويخ 

- السيد / فؤاد دشتي   مدير اإلدارة القانونية

سيحضر من جانب شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل :
- السيد / فاضل عبدالله البغلي  رئيس مجلس اإلدارة

سيحضر من جانب شركة كي جي ال لوجستك
- السيد / جعفر محمد حاجي عبد علي  رئيس مجلس اإلدارة

سيحضر من جانب شركة رابطة الكويت والخليج للنقل 
- السيد / علي إسماعيل دشتي  نائب رئيس مجلس اإلدارة

- سيحضر من جانب /شركة كي جي ال للمناولة
- السيد / يوسف سعيد دشتي  مدير عام

- سيحضر من جانب -شركة كي جي ال لالستثمار 
- الدكتور/ عبدالله أكبر  رئيس مجلس اإلدارة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الموضوع
1
البيـــــــــــــــــــانم



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/06/03 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

االستدعاءات

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

 
 
 

السيد/ يوسف عبدالله الصباح     مدير عام مؤسسة الموانئ
الموضوع

1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/06/03 اجتماع رقم :

ديوان سمو ولي العهد

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :323
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة  رقم 2019/2018/1 استئجار عدد (10) سيارات صالون لديوان 
سمو ولي العهد على المؤسسات والشركات المتخصصة وذلك للحاجة وفقا للمادة رقم (17) من 

قانون رقم 49 بشأن المناقصات العامة لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد عبدالرؤوف     باحث قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/06/03 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :05053
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :12929/2018
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة عرض ترسية المناقصة رقم 2017/2016/10 مشروع  إنشاء وانجاز 
وصيانة مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية على / شركة الخالد للهندسة و المقاوالت 

(سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/3,798,292 د.ك) فقط ثالثة ماليين وسبعمائة وثمانية
وتسعون الف ومائتين واثنى وتسعون دينار الغير بناء على مالحظات ديوان المحاسبة.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 6012 المؤرخ في 2018/3/8 المتضمن مبلغ الترسية.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل أحمد العتيبي     رئيس قسم الخدمات

طلب تمديد مدة تنفيذ اعمال التركيبات للممارسة رقم و ش ج ع 45-2016/2015 اعمال 
التكييف لكافة منشات قطاع الرعاية االجتماعية المرساه على / شركة بدر المال واخوانه لمدة ستة
اشهر اضافية على الفترة المذكورة في المادة رقم (41)  لتصبح (24)  شهرا  بدال من (18 ) 

شهرا دون تكلفة مالية وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين حضور الممثل المختص بالجهة 
مع تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/06/03 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2110
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :1855
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم CA/CPD/0228 اعمال 
الهندسة والتوريد واإلنشاء واإلعداد لتشغيل مشروع إستبدال مسخنات (UNIFLUX) وحدات 
الغاز المسال 1و 2 و 3 لمصفاة ميناء األحمدي حتى 2018/9/6 وذلك للمزيد من الدراسة لتقديم

التوصية الالزمة.

 

(اعيد بحث) نتيجة تأهيل مقاولين رقم T&R-KNPC/PQ/001 لبناء وتشغيل محطة الدبدبة 
لمجمع القطاع النفطي للطاقة إلنتاج الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية 

اطلع الجهاز على الكتب التالية:
- رقم 20185/66 بتاريخ 2018/5/17 المتضمن اضافة شركتيين الي قائمة الشركات المؤهلة .
- رقم 1845 المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن كشف اسماء الشركات المتقدمة للتأهيل ومعايير 

التأهيل ونتيحة التأهيل 
- رقم 2104 المؤرخ في2018/5/1 المتضمن التوضيحات بخصوص التأهيل

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/مشعل السعيدي     رئيس فريق تنسيق المشاريع

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتخطر الجهة االستعجال بموافاة الجهاز بالتوصية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/06/03 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :-----------
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :127/26
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 افادة الجهاز بانتهاء الكفالة البنكية للمناقص الفائز شركة اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد  
بالمناقصة رقم و أ/2018/2017/266 توريد وتركيب وتشغيل وضمان أجهزة استقبال وإرسال 

رقمية لمراقبة الوصالت اإلذاعية بالوزارة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق و الموافقة على طلب التمديد السادس لعقد لمناقصة رقم 
و أ/2012/2011/120(ع) صيانة وتشغيل معدات واجهزة ومولدات محطات الطوارئ لالرسال 

االذاعي والتلفزيوني في محطات الصبية والجليعة والمطالع وجنوب الصباحية والصيانة 
الدورية لمبنى الترددات في الشويخ المبرم مع / شركة سلطان لالتصاالت لمده ستة اشهر اعتبارا

من 2018/6/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/76,800 د.ك) فقط ستة وسبعون 
الف وثمانمائة دينار الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة البديلة رقم 

وأ/2017/272-2018 إقفالها في 2018/7/29

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

  قرر الجهاز تمديد الكفالة البنكية مع توجيه دعوة حضور ممثل عن الوزارة الجتماع قادم

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم (2018/14) المنعقد في 2018/2/19 المتضمن:

عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/06/03 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :128
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

طلب التعاقد رقم(0016-2019/2018)انتاج العمل التلفزيوني حكايات صغيرة بعدد(30 حلقة )  
مع/مؤسسة نبراس الخليج لالنتاج الفني و المسرحي  بمبلغ اجمالي (-/350,000د.ك)  فقط 
ثالثمائة وخمسون الف  دينار  الغير بناءا على المادة (18) من القانون رقم 49لسنة 2016 

للمناقصات العامة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز/ د. محمد العيسى
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/06/03 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :9149
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 12-2015/2014 الخاص بصيانة االنظمة 
المتكاملة المبرم مع / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة و المقاوالت لمدة ستة اشهر اعتبارا 
من 2018/4/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/496,320د.ك) فقط اربعمائة وستة 
وتسعون الف  وثالثمائة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اعداد وثيقة المناقصة 

الجديدة.

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 37893  بتاريخ 2018/4/26 المتضمن  مخاطبة المالية

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 الجهة

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/06/03 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2017144007
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/23
 تاريخ الكتاب :2018/05/09

شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعادة بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم 3 -2018/2017 توفير خدمات النظافة لمرافق 
مبنى الديوان  على الشركات المتخصصة

*بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- نسبة االوامر التغييرية %5

* شروط المناقصة :
- خبرة ال تقل عن سنتين في مجال التنظيف و ان تكون لدية عقود سارية المفعول حتى تاريخ 

2018/12/31 لمباني مماثلة 
- شرط وجود تأمين على حياة الموظفين مدة العقد كاملة

- عدد العمال 43 عامل

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

 

طلب الشركة االستعجال بتوقيع عقد المناقصة رقم 6-2016/2015 مشروع توسعة شبكة االلياف
الضوئية علما بأن الشركة قدمت كفالة إنجاز %10.

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

 

الموضوع

الموضوع

2

3

م

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/06/03 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :002
 تاريخ الكتاب :2017/11/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1023$
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2027441 تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في منطقة 
I- شرق الكويت

 UPGRADATION OF GAS AND CONDENSATE NETWORK AT
I- EAST KUWAIT AREA على/ شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا (أقل األسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/27,840,000 د.ك)  فقط سبعة وعشرون مليون  وثمانمائة واربعون الف  دينار

 الغير المطابق للشروط والمواصفات لألنانبيب المصنعة محليا داخل الكويت .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية
السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2026886 تقديم خدمات صيانة شاملة النظمة كشف الحريق 
والغاز في مناطق الجنوب والشرق وعمليات التصدير والبحرية على/ شركة بدر المال واخوانة 
(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/15,897,650 د.ك)  فقط خمسةعشر مليون  وثمانمائة 

وسبعة وتسعون الف  وستمائة وخمسون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات..

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/06/03 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/1024$
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

 RFP -2022757 SPECIALIZED TECHNICAL طلب تمديد  عقد المناقصة رقم
 & SERVICES FOR PROJECT MANAGEMENT NORTH KUWAIT
WEST KUWAIT بمبلغ (1,405,436/700 د.ك)  فقط  مليون  واربعمائة وخمسة الف  
واربعمائة وستة وثالثون دينار  وسبعمائة فلس  الغير  المبرم مع/ شركة الغانم انترناشيونال 
للتجارة العامة والمقاوالت  لمدة (190) يوما اعتبارا من 2018/6/25 حتى 2018/12/31 

بنفس الشروط والمواصفات مع تخفيض نسبة (1.5%) في االسعار االفرادية للعقد وذلك 
لالسباب الموضحة بكتاب الشركة لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم 

2030574/RFP

إطلع الجهاز على كتاب رقم 1104 بتاريخ 2018/5/21 المتضمن تعديل الطلب

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/06/03 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/183$
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/975$
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2038561 إعادة بناء مدينة األحمدي / 
 REBUILDING OF AHMADI (2-2 المرحلة) بناء منازل والمرافق المرتبطة بها
 TOWNSHIP CONSTRUCTION OF HOUSES AND ASSOCIATED
FACILITIES( PHASE 2-2 على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة والمؤهلة لدي 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن الفئة األولى لالعمال االنشائية و بموجب عقد مدته 

(975) يوما 

اطلع الجهاز على  كتب شركة نفط الكويت :
- رقم (2018/1033) بتاريخ 2015/5/7 المتضمن التاكيد على طرح المناقصة على الفئة 

االولى
- رقم 2018/613 المؤرخ في 2018/3/18 المتضمن تصنيف الشركات

- رقم 2018/562 المؤرخ في 2018/3/5 المتضمن االسس و المعايير و كشف اسماء الشركات
- رقم 2018/183 المؤرخ في 2018/1/25 المتضمن طلب الطرح

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بالموافقة على طرح المناقصة المحدودة رقم 
RFP-2012282 تقديم خدمات اصالح وصيانة خطوط انابيب النفط الخام في منطقة شمال 

 PIPELINE REPAIR AND MAINTENANCE SERVICES IN الكويت
NORTH KUWAIT AREA على الشركات المذكورة بالكشف المرفق بكتاب الشركة.

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان تطرح على الفئة األولى المؤهلة لدي
المؤسسة العامة للرعاية السكنية

عدم موافقة عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/10) المنعقد في 2018/2/5 المتضمن: 

عدم الموافقة و تخطر الشركة باعادة النظر في االسس و المعايير
ثانيا: الموافقة وتطرح على قائمة الشركات كاملة

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/06/03 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/883$
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1065$
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

(اعيد بحث) إفادة شركة نفط الكويت بعدم قبول إشتراك / شركة الدار الهندسية واإلنشاءات 
باإلشتراك بالمناقصة رقم RFP-2028537 تطوير شبكة توزيع الكهرباء و االعمال المرتبطة 

 UNDERGROUND POWER بها للمضخات الكهربائية المغمورة في آبار غرب الكويت
DISTRIBUTION NETWORK AND ASSOCIATED WORKS FOR ESP

WELLS IN WEST KUWAIT AREA وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

 

طلب تمديد الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم RFQ - 2034292 تزويد 
انابيب حفر من قياس 3/8-2 و لغاية قياس 7 مع ملحقاتها و وصالت بريميوم و الخدمات 

المرتبطة بها للحفر التطويري لمدة ثالث اشهر إعتبارا من 2018/6/20 حتى 2018/9/20 
لحين من إجراءات الترسية  

 

الموضوع
6

7

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز قبول التظلم شكال ورفضه موضوعا وتخطر شركة الدار الهندسية 
واإلنشاءات بذلك

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتخطر الجهة االستعجال بموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/06/03 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1043$
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

طلب التالي :
اوال: االحاطة والعلم بأنه سيتم توقيع العقد مع الشركة العالمية للشركة الفائزة بالمناقصة رقم 

RFP-2030641 إنشاء ثالث محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد (11KV-132)  و ما يتصل
بها من خطوط كهربائية جنوب وشرق الكويت وليس الوكيل المحلي  

ثانيا: الموافقة على اعادة موازنة االسعار المقدمة من اقل االسعار/ شركة الرسن وتيبرو الكويت 
كونستركشن للمقاوالت العامة و ثاني اقل االسعار/ شركة دوباس للمقاوالت الكهربائية في 

المناقصة في حدود السعر االجمالي الوارد في صيغة عطاءهما وفقا لنص المادة رقم (60) من 
قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

ثالثا: تمديد الكفاالت البنكية للشركات التي تقدمت بعطاءاتها للمناقصة لمدة شهرين اعتبارا من 
2018/5/18 حتى 2018/7/18 مع موافاة الشركة خطيا بأسماء الشركات الموافقة وغير 

الموافقة على التمديد

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي: 
اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم

ثانيا:الموافقة على اعادة موازنة االسعار التثمينية
ثالثا: الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية وتخطر الجهة االستعجال بموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/06/03 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201812546
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

 رقم الكتاب :201811256
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب تمديد الكفالة االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع/2013/2012/35 تنفيذ 
وانشاء وانجاز وصيانة مبنى روضة اطفال بمنطقة مبارك العبدالله قطعة 2 التابعة المنطقة حولي

التعليمية - بنظام تسليم المفتاح لمدة ثالث اشهر لحين استكمال اجراءات التعاقد 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مصطفى األربش     مراقب الدعم التقني لنظم المعلومات

طلب تمديد الكفاالت األولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم م ع /2017/2016/5 تنفيذ أعمال
الصيانة والترميم واألعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية المنطقة (1) 

المنطقة األولى

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/06/03 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201812112
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :201812143
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :201812114
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

طلب التمديد الثامن لعقد تنفيذ أعمال النظافة لمباني ومدارس منطقة الجهراء التعليمية المبرم 
مع/ الشركة الكويتية لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2018/7/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/530.292د.ك) فقط خمسمائة وثالثون الف  ومائتين واثنى وتسعون دينار  الغير وذلك 

لحين االنتهاء من توقيع عقود المناقصة رقم 2016-2015/36

 

طلب التمديد العاشر لعقد المناقصة رقم م ع/16ب/2007-2008 تنفيذ أعمال النظافة لمدارس 
ومباني الوزارة بمنطقة العاصمة التعليمية المبرم مع / شركة وائل النصف وشركاه التجارية لمدة
ثالث شهور اعتبارا من 2018/7/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (432,226/500 
د.ك)  فقط اربعمائة واثنى وثالثون الف  ومائتين وستة وعشرون دينار وخمسمائة فلس  الغير 

وذلك لحين االنتهاء من توقيع عقود المناقصة رقم 2016-2015/36

 

طلب التمديد الخامس لعقد أعمال النظافة لمباني ومدارس منطقة حولي التعليمية المبرم مع/ 
الشركة الكويتية لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2018/7/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره 
(400.875/500د.ك) فقط اربعمائة الف  وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار  وخمسمائة فلس  

الغير  وذلك لحين االنتهاء من توقيع عقود المناقصة رقم 2016-2015/36

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار 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 

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/06/03 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201808464
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :201812116
 تاريخ الكتاب :2018/05/07

 
 
 

 رقم الكتاب :201811665
 تاريخ الكتاب :2018/05/03

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم م ع / 18 / 2014-2015 إصالح وتشغيل 
وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني تابعة لديوان عام الوزارة 
(المنطقة الثانية) المبرم مع / شركة مجموعة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاوالت 
لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/6/24 حتى 2018/12/23 بمبلغ اجمالي قدره (-/93,000 

د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  دينار  الغير

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 201812352 المؤرخ في 2018/5/9 المتضمن أسباب 
طلب التمديد

 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم  رقم م ع /16ي/2008/2007  أعمال النظافة لمباني 
ومدارس منطقة مبارك الكبير التعليمية المبرم مع/ الشركة الكويتية لمدة ثالث شهور اعتبارا من 
2018/7/1 حتى 2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (217.798/500د.ك) فقط احدى وعشرون 
الف  وسبعمائة وثمانية وتسعون دينار  وخمسمائة فلس  الغير  وذلك لحين االنتهاء من توقيع 

عقود المناقصة رقم 2016-2015/36

 

طلب االطالع والعلم على تعديل موديالت بند  Black and White laser printerبعدد(345)
ليصبح الموديل من M604dn_HP الى M606dn_HP للعقد رقم 122 للمناقصة رقم م 
ع/2017/2016/37 استئجار و توريد و نقل وتركيب و تشغيل و صيانة اجهزة حاسوب و 

ملحقاتها في المدارس و المواقع التابعة للوزارة المبرم مع/ شركة كوانتوم سلوشنز للتجارة 
العامة وذلك اليقاف تصنيع الطابعة.

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واألسعار 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 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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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       

 عدد كويت اليوم 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/06/03 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :20182655
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع / 2017/2016/61 
صيانة و تشغيل و متابعة اجهزة الشبكة الرئيسية لديوان عام الوزارة و المناطق التعليمية و 

االدارات التابعة لها لمدة ثالث اشهر لحين االنتهاء من اجراءات الترسية 

 

الموضوع
9
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :164
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي:
أوال: الغاء ترسية بند رقم (10-1) للمناقصة رقم هـ ط/2017/2016/14 تجهيز قسم الطب 

النووي - مستشفى جابر المرسى على / شركة نور للتكنولوجيا الطبية وذلك بناءا على مالحظات 
ديوان المحاسبة.

ثانيا : إعادة الترسية على / شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ إجمالي قدره (-/415,000 د.ك) فقط
اربعمائة وخمسة عشر الف دينار الغير .

* اطلع الجهاز على كتاب الوزرة رقم 375 بتاريخ 2018/5/14 المتضمن االفادة بتجديد الكفاله

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على إعادة الترسية بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة 
بتاريخ 2018/2/5
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/353
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/352
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/351
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/354
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (238,724/39 $) ما يعادل 
(71,617/318 د.ك)  فقط احدى وسبعون الف  وستمائة وسبعةعشر دينار  وثالثمائة 

وثمانيةعشر فلس  الغير بنسبة (25%) على قيمة عقد رقم 2017/746 شراء محاليل الجهزة 
DAT/CX لفحوصات االدمان لمركز االدمان المبرم مع/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك لزيادة 

كمية المادة المطلوبة واالحتياج لتعزيز المخزون

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (164,761/63 $) ما يعادل 
(49,428/112 د.ك)  فقط تسعة واربعون الف  واربعمائة وثمانية وعشرون دينار  ومائة 

واثنىعشر فلس  الغير بنسبة (25%) على قيمة عقد رقم 2016/2228 شراء مستهلكات مخبرية
الجهزة CX/CL لكافة المختبرات المبرم مع/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك لزيادة كمية المادة 

المطلوبة واالحتياج لتعزيز المخزون

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (23,700/075 د.ك)  فقط ثالثة 
وعشرون الف  وسبعمائة دينار  وخمسة وسبعون فلس  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة 
عقد رقم 2016/2058 شراء محاليل ومستهلكات الجهزة OMNI 5 BLOOD GAS لتحليل

غازات الدم لكافة المختبرات المبرم مع/ شركة ياكو الطبية وذلك لزيادة كمية المادة المطلوبة 
ولتعزيز المخزون

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (21,496/600 د.ك)  فقط احدى 
وعشرون الف  واربعمائة وستة وتسعون دينار  وستمائة فلس الغير ما يعادل نسبة (25%) على
قيمة عقد رقم 2017/406 شراء مواد مخبرية لجهاز COBAS 600 لكافة المختبرات المبرم 

مع/ شركة ياكو الطبية وذلك لزيادة كمية المادة المطلوبة واالحتياج لتعزيز المخزون

 

الموضوع
2

3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :220
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :234
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

طلب شراء البند رقم (112) أدوية (أقالم انسولين) لكافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات على النحو التالي :

- البند رقم (1/112) من / شركة بدر سلطان واخوانه (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/729,600 د.ك)  فقط سبعمائة وتسعة وعشرون الف  وستمائة دينار  الغير بعد تخفيض الكميات
- البند رقم (2/112) من / صفوان للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/2.400.000 $) ما يعادل (-/729,600 د.ك)  فقط سبعمائة وتسعة وعشرون الف  
وستمائة دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

- البند رقم (3/112) من / شركة الدائرة المركزية (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/10.563.000 $) ما يعادل (-/3,221,152 د.ك) فقط ثالثة ماليين ومائتين وواحد وعشرون 

ألف ومائة وإثنان وخمسون دينار ال غير بعد تخفيض الكميات.

* مرفق كتاب الوزارة رقم (2998) المتضمن تغيير وكالة الشركة المصنعة من شركة ياكو الطبية
لتصبح شركة الدائرة المركزية.

 

طلب شراء L ARTISET PREPOST/B.HAEMO 115281 وهي تستخدم كأنابيب للدم
خالل عملية الغسيل الكلوي لمكائن ال ARTIS من / شركة التقدم التكنولوجي (الموزع 

الحصري والمحلي) بمبلغ تقديري (-/3,260,000د.ك) فقط ثالثة ماليين  ومائتين وستون الف  
دينار  الغيرووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 
التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وذلك لتعزيز المخزون حيث ان الشركة 

الوحيدة المسجلة للمواد بادارة المستودعات الطبية
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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 :236
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/218
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

طلب االذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة المستخدمة لمحاليل ومستهلكات لفحوصات 
الهرمونات على اجهزة ACCESS من / شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي والحصري) 
بمبلغ تقديري (10.727.067/41 $) ما يعادل (-/2,938,740 د.ك)  فقط  مليونين  وتسعمائة 
وثمانية وثالثون الف  وسبعمائة واربعون دينار  الغير  وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 

في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث 
انها الوحيدة المسجلة للمواد في سجل الموردين في ادارة المستودعات الطبية.

 

 ENTERIC BIO 532  لشراء مادةLB7 (اعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة
01GASTRO PANEL 1 EBRT والتي تستخدم للكشف عن حاالت األمراض المعدية 

(االشريكية القولونية) وذلك وفق المادة رقم (17) من القانون رقم (49) في شأن المناقصات 
العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم (2017/30)

*بيانات الممارسة:
- تقبل التجزئة

- تقبل العروض البديلة

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2018/382) بتاريخ 2018/5/17 المتضمن تعديل المادة

 

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322018/06/03 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :212
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :214
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :235
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

طلب اإلذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة وهي تستخدم لعمل فحوصات للكشف عن 
البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية من / شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل الحصري والمحلي)
بمبلغ تقديري (-/990,500د.ك) فقط تسعمائة وتسعون الف  وخمسمائة دينار  الغير وفقا للمادة 

رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب 
المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد في سجل الموردين بادارة 

المستودعات الطبية

 

طلب اإلذن لشراء المواد الطبية المذكورة بكتاب الوزارة وهي تستخدم لعمل فحوصات خاصة 
بالدم والبول وصفائح الدم من/ شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي والحصري) بمبلغ 

اجمالي تقديري (-/777.816د.ك) فقط سبعمائة وسبعة وسبعون الف  وثمانمائة وستةعشر دينار
 الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 
الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وحيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد في ادارة 

الهندسة الطبية

 

طلب االذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة تستخدم لفحوصات تخثر الدم لجهاز 
10000ACL  من / شركة تكترون لألجهزة االلكترونية (الوكيل المحلي والحصري) بمبلغ 

تقديري (1.963.671/23 $) ما يعادل (-/566,865 د.ك) فقط خمسمائة وستة وستون الف  
وثمانمائة وخمسة وستون دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة 
الوحيدة المسجلة للمواد في سجل الموردين بادارة المستودعات الطبية
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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 :228/2018
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/201
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/231
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

طلب االذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة تستخدم محاليل ومستهلكات أجهزة لعمل 
فحوصات فيروسية من / شركة المعجل لالدوية  (الوكيل المحلي والحصري) بمبلغ تقديري 
(1.515.125/20 $) ما يعادل (-/465,479 د.ك)  فقط اربعمائة وخمسة وستون الف  
واربعمائة وتسعة وسبعون دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30  حيث إن الشركة 
الوحيدة المسجلة في سجل الموردين في إدارة المستودعات الطبية

 

طلب اإلذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة وهي تستخدم  لفحوصات اجهزة تجلط الدم 
200ACL من / شركة تكترون لألجهزة اإللكترونية  (الوكيل الحصري والمحلي) بمبلغ اجمالي 
تقديري (1.547.509/99 $) ما يعادل (-/459,103د.ك)  فقط اربعمائة وتسعة وخمسون الف  
ومائة وثالثة دينار الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 
والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة 

للمواد بادارة المستودعات الطبية

 

طلب االذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة المستخدمة لتحليل غازات الدم على اجهزة 
3000P GEM  من / شركة تكترون لألجهزة االلكترونية (الوكيل المحلي والحصري) بمبلغ 

تقديري (1.455.877/40 $) ما يعادل (-/439,671 د.ك) فقط اربعمائة وتسعة وثالثون الف  
وستمائة واحدى وسبعون دينار  الغير  وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث إن الشركة 
الوحيدة المسجلة في سجل الموردين في إدارة المستودعات الطبية
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توقيع العقد

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/40

  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 1395تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342018/06/03 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :210
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :220
 تاريخ الكتاب :2018/04/12

 
 
 

طلب االذن لشراء المواد المخبرية كما يلي :
.30229R S MAIZE QUANTIF35 FOODPROOF GMO (1) البند رقم -

   FOODPROOF GMO SCREENING KIT (2) البند رقم -
تستخدم محاليل مخبرية لفحوصات األغذية GMO التأكيدية من / شركة التقدم الطبي األلماني 
لألجهزة واألدوات الطبية (الوكيل المحلي والحصري) بمبلغ تقديري (-/ 350,208 د.ك) فقط 
ثالثمائة وخمسون الف  ومائتين وثمانية دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 

في شأن المناقصات العامة والئحتة التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث إن 
الشركة الوحيدة المسجلة في سجل الموردين في إدارة المستودعات الطبية

 

طلب اإلذن لشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة وهي تستخدم محاليل الجهزة التحليل الكيميائي
والبروتين من/ شركة التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي والحصري) بمبلغ تقديري 

(1.017.800/57$) ما يعادل (-/308.499د.ك)  فقط ثالثمائة وثمانية الف  واربعمائة وتسعة 
وتسعون دينار  الغير ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 

والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 وحيث ان الشركة الوحيدة المسجلة  
للمواد بادارة الهندسة الطبية

 

الموضوع
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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :196
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :195
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

 رقم الكتاب :194
 تاريخ الكتاب :2018/04/04

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (185) مفاصل الركب الصناعية بقياسات مختلفة لمستشفى 
الرازي على النحو التالي :

- البند رقم (1/185) من / شركة العيسى لألجهزة الطبية والعلمية بمبلغ اجمالي قدره
(-/8,000 د.ك)  فقط ثمانية آالف دينار الغير بعد تقليل عدد المواد

- البند رقم (2/185) من / شركة ياكو الطبية بمبلغ اجمالي قدره (-/566,167$) أي ما يعادل (-
/172,681د.ك)  فقط مائة واثنان وسبعون ألف وستمائة وواحد وثمانون دينار الغير بعد تقليل 

عدد المواد

 

طلب شراء البند رقم (184) اسالك دليل وقساطر خاصة باالشعة التداخلية لقسم االشعة والعالج 
اإلشعاعي بمستشفى مبارك الكبير  من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-

/167,344د.ك)  فقط مائة وسبعة وستون الف  وثالثمائة واربعة واربعون دينار  الغير بعد تقليل
الكميات.

 

طلب شراء البند رقم (183)  دعامات دوائية للقلب بقياسات مختلفة لمستشفى مبارك (قسم 
قسطرة القلب) من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/97,975د.ك)  فقط 

سبعة وتسعون الف  وتسعمائة وخمسة وسبعون دينار  الغير بعد تخفيض الكميات .

 

الموضوع
18

19

20

م

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

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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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1102$
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1101$
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

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 2016
1- شركة هوتا لألعمال البحرية المحدودة

INROS LACKNER SE-2
GERMAN FIRE PROTECTION ASSOCIATION GMBH-3

 

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 2016
1- شركة مارس شلدن لألجهزة ومعدات المطاعم والفنادق

2- شركة القادة لألجهزة واألنظمة األمنية وتركيبها وصيانتها
3- شركة تركس إسكا للمعدات واآلليات الخفيفة والثقيلة

4- مؤسسة دي أي واي للتجارة العامة
5- شركة األبراج المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

 رقم الكتاب :766
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم أ/2018/17 خدمات استشارية إلدارة برنامج إنشاء مشاريع 
مطار الكويت الدولي على المكاتب المذكورة بكتاب الوزارة.

إطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 1388 المؤرخ في 2018/5/8 المتضمن طلب تزويد 
الجهاز بقائمة المكاتب المدعوة للمشاركة وأسس اختيارها.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود

الموضوع
1
م

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

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 23-05-2018 العاشرة والنصف صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


