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 Page22021/05/23 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

هـ
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم ( 2021/37 ) الساعه التاسعة من صباح يوم ( االربعاء ) 

23-رمضان-1442 هـ   الموافق 2021/05/05 م  بقاعة اإلجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
وبحضور كل من السادة : 

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    وقد حضر جانب من اإلجتماع  :

    األمين العام:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

م. شعاع عبد الرحيم أكبر

م. حسام بدر الطاحوس
د.فالح سعد الطامي

بدر عبداللطيف الدويسان
 ايمان حسين المطيري

 فهد علي المراد
مشعل منديل القحص
محمد نجيب الفريح

م. مبارك عبدالله البنوان
د.مرسال سعد الماجدي

 م. اسامة ابراهيم الدعيج

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
باإلنابة

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 الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو / ممثل وزارة المالية

ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنميةالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو / ممثل ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة باالنابة

1
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2
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تم توقيع هذا المحضر واعتماده من الرئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  17-05-2021 وفقا للمادة (8 )من الالئحة
التنفيذية 

محضر اجتماع مجلس ادارة الجهاز رقم  ( 2021/37 )



 Page32021/05/23 عدد النشر بالجريدة الرستاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل وزارة الصحة
 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 

األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية

 العضو / ممثل جامعة الكويت
 العضو / ممثل وزارة األعالم

السيده/ باسمة الرويح     مراقب الحسابات  
المشتريات ممثل الجهة

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم 
المناقصات ممثل الجهة

المهندس/ عيسى الستالن     مراقب قسم 
الصيانة

السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ مشعل العازمي     مراقب إدارة 
التوريدات ممثل الجهة

السيدة/ عذاري الجمعة     مراقب المشتريات
والمخازن

السيده/ شيرين السبيعي     باحث علمي

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون 
المناقصات  ممثل الجهة

السيد/ مشعل النمشان     باحث قانوني ممثل
الجهة

السيد/ أحمد الجسار     رئيس قسم 
المناقصات

السيد / خالد الكندري     مهندس كهرباء

السيد/ احمد البريكي     مدير المشتريات
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2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page42021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

الرقم :- و ك م /2019/2018/60

الرقم :- و ك م /24/ 2018/2017

الرقم :- و ك م /87 /2021/2020

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة معدات ووحدات التناضح العكسي بقدرة (30) مليون جالون 
إمبراطوري في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد وتركيب خطوط هوائية ذات جهد 132 ك.ف لتزويد معسكر 
الشيخ / سالم العلي السالم الصباح (كاظمة B سابقا ) بالطاقة الكهربائية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال صيانة محطات التحويل الثانوية 11/0.433 ك.ف بمحافظة 
األحمدي

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 1 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (8) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم 
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

قرار رقم   ( 2 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (6) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم 
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

قرار رقم   ( 3 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم 
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

الرقم :- و ك م /2018/2017/49

الرقم :- و ك م / 2017-2016/87

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد و تركيب محطة تحويل رئيسية جهد 132/11 ك.ف لتزويد 
معسكر الشيخ سالم العلي السالم الصباح (كاظمة B سابقا)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال النظافة بمحطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير المياه

 

الموضوع
4

5

م

قرار رقم   ( 4 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة التسويق اإلقليمي للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  لم يقدم اقراص 

ممغنطة.

ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات الالزمة 
بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

قرار رقم   ( 5 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم 
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

وزارة الصحة

220LS0 الرقم :- ممارسة

الرقم :- ص/م خ ع /2021/2020/27

الرقم :- ص/م خ ع/2021/2020/23

-COVID الالزمة الجراء فحوصات PCR ASSAY فض عطاء مناقصة/ممارسة  شراء مواد
RT-PCR-19  لحاجة مجلس اقسام المختبرات الطبية / جميع مختبرات الفايرولوجي في وزارة 

الصحة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تطوير البنيه التحتيه لمركز بياتات المعلومات في إدارة نظم المعلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  نقل وتعبئه خزانات الوقود بالمستشفيات والمراكز الصحيه التابعه 
لوزاره الصحه

 

الموضوع
6

7

8

م

قرار رقم   ( 6 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للممارسة وعددها (12) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم 
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

قرار رقم   ( 7 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (10) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم 
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

قرار رقم   ( 8 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - شركة رحال العالمية لنقل البضائع ذ م م
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم فقط CD واحد.

ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات الالزمة 
بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

شركة نفط الكويت

الرقم :- 2020/2019/8(ع)

2044657-RFP -: الرقم

2044662-RFP -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال التنظيف والعمالة لمعسكر الصمود

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات تغذية واخرى متصلة بها في منطقة االحمدي وجنوب 
 & CATERING&OTHER RELATED SERVICES AHMADI شرق الكويت

SEK

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات تغذية واخرى متصلة بها في منطقة شمال وغرب 
CATERING & OTHER RELATED SERVICES NL & WK الكويت

 

الموضوع

الموضوع

9

10

11

م

م

قرار رقم   ( 9 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم 
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

قرار رقم   ( 10 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم 
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

قرار رقم   ( 11 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (11) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم 
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

جامعة الكويت

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد و تركيب و تشغيل اجهزة علمية - كلية العلوم (الشدادية) - الرقم :- 2020/2019/27
جامعة الكويت

 

الموضوع
12
م

قرار رقم   ( 12 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (7) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم 
التوصيات الالزمة بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

مؤسسة الموانئ الكويتية

فض العطاء المالي مناقصة/ممارسة  دراسه وتصميم نقعه الفنطاسالرقم :- م م ك /2020/2019-9

 

الموضوع
13
م

قرار رقم   ( 0 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (8) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - دار / استشارات الجزيرة لالستشارات الهندسية
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  لم يعبئ صيغة 

العطاء.
Egis Engineering - 

    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)   قدم صيغة العطاء 
على اوراق الشركة الرسمية.

 - دار السور لالستشارات الهندسية
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم صيغة العطاء 

على اوراق الشركة الرسمية.
 - دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية

    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم صيغة عطاء 
على اوراق الشركة.

ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات الالزمة 
بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

فض العطاءات

مؤسسة الموانئ الكويتية

الرقم :- م م ك 2020/2019-5

الرقم :- م م ك /2020/2019/10

فض مناقصة/ممارسة  دراسه وتصميم لتطوير ميناء الشويخ التابع لمؤسسه الموانئ الكويتيه

 

فض مناقصة/ممارسة  دراسة وتصميم نقعة المهبولة

 

الموضوع
14

15

م

قرار رقم   ( 0 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (9) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - دار / استشارات الجزيرة لالستشارات الهندسية
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم صيغة 

العطاءعلى اوراق الشركة.
 - دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية

    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم صيغة عطاء 
على اوراق الشركة.

ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات الالزمة 
بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

قرار رقم   ( 0 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
تم فض العطــاءات المتقدمــة للمناقصة وعددها (7) وفقا لما هو مدون بكشف األسعار

وقرر مجلس إدارة الجهاز
أوال: استبعاد الشركات التالية :-

 - دار المكتب العربي لالستشارات الهندسية
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم صيغة العطاء 

على اواق الشركة.
 - دار السور لالستشارات الهندسية

    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم صيغة العطاء 
على اوراق الشركة.

Egis Engineering - 
    استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49)  قدم صيغة العطاء 

على اوراق الشركة.

ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات الالزمة 
بشأنها خالل (30) يوم من تاريخه.

البيـــــــــــــــــــان



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الشئون اإلجتماعية

توصيات

 رقم الكتاب :4120-13008
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

إفادة الوزارة بشأن ترسية المناقصة رقم و ش ج 2020/2019/12 الصيانة السنوية لكافة منشآت 
وزارة الشؤون االجتماعية لمحافظات ( العاصمة - الفروانية - الجهراء ) فيما عدا قطاع الرعاية 

االجتماعية على/ شركة المنتهى للعقارات والمقاوالت االنشائية (اقل االسعار) بنسبة خصم 
(43.1%) بمبلغ (-/1,138,000د.ك)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / خالد الكندري     مهندس كهرباء

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 13 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

نشر

 رقم الكتاب :1190
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للممارسة ممارسة 2020/2019/7(ع) الخاصة بالمنظومة 
المتكاملة إلعداد ومتابعة الخطة الخمسية للدولة ودراسات الجدوى الخاصة بمشاريع الخطة ضمن 

مشروعات الخطة اإلنمائية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     مراقب المشتريات والمخازن

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 14 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على النشر

البيـــــــــــــــــــان

محضر اجتماع تمهيدي



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الديوان األميري

رسائل واردة

 رقم الكتاب :200
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

شركة كويت برتشارد للصيانة والتنظيف ذ م م
 
 

طلب شركة كويت برتشارد للصيانة و التنظيف االستعجال بقرار الترسية للمناقصة رقم دأ/م/424 
تقديم خدمات المراسلين -قصر بيان

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل النمشان     باحث قانوني ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 15 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة مع استعجال الجهة برفع التوصية

البيـــــــــــــــــــان



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

جامعة الكويت

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :577
 تاريخ الكتاب :2021/05/04

شركة كمبيوتر داتا نتوركس ذ م م
 
 

شكوى شركة كمبيوتر داتا نتوركس الستبعاد عطائها من المناقصة رقم 
18/1320C/KU/KUCP-19 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت بمدينة صباح السالم الجامعية بالجامعة 

- تم استبعادها بناء على المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 
(قدم صيغة عطاء معبئة وجدول االسعار والكميات معبئ ضمن المظروف الفني )

*مرفق كتاب شركة كمبيوتر داتا نتوركس رقم (2021/577) بتاريخ 2021/5/2 المتضمن اعادة 
النظر الستبعادهم

 

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 16 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة أسباب االستبعاد وصدور تنويه بالجريدة الرسمية 
قبل موعد االقفال بمدة كافية بتاريخ 2020/9/23  بأن المناقصة بنظام المظروفين الفني والمالي

البيـــــــــــــــــــان



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة األعالم

توصيات

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :88/26
 تاريخ الكتاب :2020/07/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2020/5051$
 تاريخ الكتاب :2020/12/08

شركة مسار الجزيرة للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و أ/ 2019/2018/282 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب 
وصيانة أجهزة مختلفة وإنشاء البنية التحتية للمحطات المساندة للموجة المتوسطة ( الصبية 

والمطالع ) للوزارة على/شركة اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد (ثالث أقل األسعار) المطابق 
للمواصفات الفنية بمبلغ اجمالي قدره (-/4,880,163د.ك)

-اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (30/26) المؤرخ في 2021/2/17 المتضمن االعتماد المالي 
-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (3/26) المؤرخ في 2020/1/8 المتضمن طلب اعادة الترسية 

على شركة سلطان لالتصاالت (اقل االسعار)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد البريكي     مدير المشتريات

(اعيد بحث) شكوى شركة مسار الجزيرة للتجارة و المقاوالت بشأن ترسية المناقصة رقم و أ/ 
2019/2018/282 توريد وتركيب وتشغيل وتدريب وصيانة أجهزة مختلفة وإنشاء البنية التحتية 

للمحطات المساندة للموجة المتوسطة ( الصبية والمطالع ) للوزارة 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (71) بتاريخ  2021/4/28 المتضمن الرد على شكوى شركة 
مسار الجزيرة للتجاره

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 17 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي:

اوال: تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب ممثل الجهة

ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة 
رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 18 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم بناءا على طلب ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح ممارسة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :2486
 تاريخ الكتاب :2021/04/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/254
 تاريخ الكتاب :2021/04/21

شركة طوق الخليج للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب طرح الممارسة رقم هــ ع / ش أ م /2021/2020/26 صيانة أجهزة حاسب آلي وملحقاتة 
للهيئة العامه للتعليم التطبيقي والتدريب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عيسى الستالن     مراقب قسم الصيانة

طلب شركة طوق الخليج للتجارة العامة والمقاوالت انصافها بترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م 
/2019/2018/100 اعمال الصيانة المدنية والصحية الشاملة في كافة الكليات والمراكز التابعة 

للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (المنطقة الثانية )

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 19 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق طلب الجهة مع قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016 ووجود مناقصة بديلة لذات األعمال جاري دراستها لدى الجهاز

قرار رقم   ( 20 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز  استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/3/25 خالل 5 ايام 

عمل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :5707
 تاريخ الكتاب :2020/12/23

 
 
 

 رقم الكتاب :5668
 تاريخ الكتاب :2020/12/14

 
 
 

 رقم الكتاب :21/476
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم HO/GS/0431 خدمات التغذية في شركة البترول الوطنية 
 CATERING CONTRACT FOR KNPC الكويتية

 كما اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الشركة رقم (422) بتاريخ 2021/3/31 المتضمن التعديالت
- كتاب الشركة رقم (522) بتاريخ 2021/4/19 المتضمن التعديالت

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم LM/0100 خدمات التشغيل لمواقع تعبئه الوقود وغسيل 
السيارات ولمرافق دائره التسويق المحلي

 

طلب نشر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم HO/GS/0425 عقد الخدمات االداريه والبريديه 
لشركه البترول الوطنيه الكويتيه 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 21 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 22 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رد الموضوع للجهة بناءا على افادة ممثل الجهة

قرار رقم   ( 23 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر و موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :1276
 تاريخ الكتاب :2021/02/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 4-2020-2021 بشأن أعمال مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 
مجمع صاالت ألعاب فردية وجماعية بنادي كاظمة الرياضي.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل العازمي     مراقب إدارة التوريدات ممثل الجهة

الموضوع
1
م

قرار رقم   ( 24 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

توصيات

 رقم الكتاب :532
 تاريخ الكتاب :2021/01/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الهيئة اعادة ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 3-2019-2020 أعمال توفير خدمات 
لوجستية (عمال نظافة - المراسلين - عمال الضيافة) بمبنى الهيئة والمرافق التابعة لها على / 

شركة الخليجية لخدمات النظافة والبيئة  ( رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره  
(911,504/160د.ك) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (4253) المؤرخ بتاريخ 2021/4/21 المتضمن الرد بشأن 
ايقاف الشركات متضمنا رد الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن وضع الشركات

-افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى

 

الموضوع
2
م

قرار رقم   ( 25 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باالجتماع رقم (2020/65) المنعقد بتاريخ 10/28/ 
2020 المتضمن: الموافقة على الترسية على / شركة الخليجية لخدمات النظافة والبيئة (رابع أقل 

األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (911,504/160د.ك)
حيث ان الشركات األقل سعرا ( األول و الثاني و الثالث) ملفاتهم كانت موقوفه من الهيئة العامة 

للقوى العاملة أثناء عرض الترسية

ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة 
رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة للرياضة

توصيات

 رقم الكتاب :3987
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

 رقم الكتاب :3986
 تاريخ الكتاب :2021/04/11

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 7-2019-2020 تنفيذ أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم
باألندية واالتحادات الرياضية (المجموعة الثانية) على / شركة أوالد جاسم الصراف للتجارة العامة 

والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ (-/405,275 د.ك)

 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 8-2019-2020 تنفيذ أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم
باألندية واالتحادات الرياضية (المجموعة األولى) على / شركة الربيع الدائم للمقاوالت الزراعية 

(ثاني أقل األسعار) بمبلغ (-/527,704 د.ك)

 

الموضوع
3

4

م

قرار رقم   ( 26 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على/ شركة أوالد جاسم الصراف للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 
األسعار) بمبلغ (-/405,275 د.ك)

ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة 
رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 27 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة 

ثانيا: الترسية على (أقل األسعار) شركة /علي محمد ثنيان الغانم وأوالده للتجارة العامة بمبلغ (-
/374,000 د.ك)

ثالثا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة 
رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

معهد الكويت لألبحاث العلمية

طرح مناقصة

طرح ممارسة

 رقم الكتاب :342
 تاريخ الكتاب :2020/09/17

 
 
 

 رقم الكتاب :2464
 تاريخ الكتاب :2019/12/04

 
 
 

(أعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم 8-2020/2019 اعداد الدراسة و التصميم لمشروع تصميم 
تفصيلي لمباني مجمع انتاج األسماك و الربيان و تجهيز وثائق مناقصة و البنية التحتية 

للمجمع

** اطلع الجهاز على كتب المعهد أرقام :
- (1147) المؤرخ في 2020/12/20المتضمن الرد على اإلستفسارات

- (240/5/239) المؤرخ في 2021/2/17 المتضمن الرد على االستفسارات

 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم 86-2019/2018 تصميم المخطط العام الهندسي لمركز 
التنمية ألبحاث ودراسات المياه في منطقة (بر قضي - الخويسات )

- اطلع الجهاز على كتب المعهد أرقام
820 المؤرخ في 2020/10/11المتضمن الرد على المالحظات
1148 المؤرخ في 2020/12/21 المتضمن مشروع الميزانية

 (2351) المؤرخ في 2019/12/22 المتضمن وثائق الممارسة والقيمة التقديرية
 (77/5/176) المؤرخ في 2020/1/16 المتضمن تعديل القيمة التقديرية

(271) المؤرخ في 2021/2/1 المتضن تعديل القيمة التقديرية
(271) المؤرخ في 2021/2/1 المتضمن التعديالت

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرار رقم   ( 28 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 29 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

عامة



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

معهد الكويت لألبحاث العلمية

تعاقد باألمر المباشر

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :9186
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

 رقم الكتاب :363/5/447
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر لمصادر المعلومات المطبوعة و االلكترونية للمركز الوطني 
للمعلومات العلمية و التكنولوجية للمعهد من الشركات المذكورة بالكشف المرفق بمبلغ اجمالى قدره 

(352,000د.ك) وفقا للمادة رقم 49/19 من قانون المطبوعات

- اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم (9923) بتاريخ 2020/12/30 المتضمن طلب الشراء

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ شيرين السبيعي     باحث علمي

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 14-2017/2016 أعمال صيانة وزراعة ساحات وحدائق 
المعهد في الشويخ والمواقع الخارجية وزراعة النباتات واألشجار الداخلية وصيانة شبكات الري 

المبرم مع/ شركة المشاتل الكبرى للمقاوالت الزراعية اعتبارا من 2021/7/24 حتى 2022/1/31 
بمبلغ اجمالي قدره (-/44,034 د.ك) بنفس شروط ومواصفات العقد الحالي وذلك بعد تخفيض 
العمالة من عدد (90) عامل حتى (72) عامل لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 4-

2021/2020

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرار رقم   ( 30 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة استنادا ألحكام المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 31 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

طرح مناقصة

نشر

 رقم الكتاب :6448
 تاريخ الكتاب :2021/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :202106268
 تاريخ الكتاب :2021/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :22251
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2-2020/2019(ع) توفير كوادر فنية متخصصة في مجال نظم المعلومات 

 

طلب طرح المناقصة رقم 5- 2021/2020 شراء إحتياجات الديوان من التجهيزات اآللية لمدة ثالثة 
سنوات

 

طلب نشر محضر االجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2-2021/2020 صيانة األنظمة المتكاملة 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرار رقم   ( 32 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق طلب الجهة مع قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016 و يتم االعالن عن الوظائف المطلوبة للكويتيين

قرار رقم   ( 33 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 34 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد االقفال لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة

محضر اجتماع تمهيدي



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

ديوان الخدمة المدنية

توصيات

رسائل واردة

 رقم الكتاب :22254
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/100
 تاريخ الكتاب :2021/03/10

شركة كويت برتشارد للصيانة والتنظيف ذ م م
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 9-2020/2019 استئجار سيارات لديوان الخدمة المدنية بالشويخ على/ 
شركة بوينت ورد لتأجير السيارات (ثالث اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي 

قدره (-/244,620 د.ك) 

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم (22249) بتاريخ 2021/4/14 المتضمن تمديد التامين االولى

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ باسمة الرويح     مراقب الحسابات  المشتريات ممثل الجهة

(اعيد بحث) طلب شركة كويت برتشارد للصيانة والتنظيف اإلفادة عن أسباب التأخير في مخاطبة 
الشركة الستكمال اجراءات التعاقد لتنفيذ المناقصة رقم 1-2020/2019 توفير أعمال األمن 

والحراسة لمبنى ديوان الخدمة المدنية.

- اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم (23059) المؤرخ في 2021/4/18 المتضمن الرد على طلب 
شركة كويت بريتشارد

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرار رقم   ( 35 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة 

ثانيا: االستكمال مع ثاني اقل العطاءات سعرا / شركة منارة حولي للتجارة العامة استنادا ألحكام 
المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بعد اعتذار أقل العطاءات سعرا / 

المؤسسة الوطنية لنقل الركاب الداخلي
و موافاة الجهاز بالتوصية خالل 7 أيام عمل

قرار رقم   ( 36 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الشركة برد الجهة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :125
 تاريخ الكتاب :2021/03/18

 
 
 

 رقم الكتاب :20/141
 تاريخ الكتاب :2020/12/09

 
 
 

 رقم الكتاب :21/106
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم RFP- 2049341 خدمة صيانة مباني شركة نفط الكويت في 
مناطق جنوب وشرق الكويت 

 BUILDING MAINTENANCE SERVICES FOR SOUTH AND EAST
KUWAIT AREAS

 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2044691 تطوير الحقن الكيميائي ونظام المراقبة في مرافق شمال
الكويت

 

طلب طرح المناقصة رقم RFP-2062075 تزويد أيدى عاملة فنية متخصصة لألسطول البحري 
للعمليات البحرية

 PROVISION OF MARINE FLEET STAFF FOR MARINE
OPERATIONS

 

الموضوع
1

2

3

م

قرار رقم   ( 37 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافق وثائق المناقصة مع مواد قانون المناقصات العامة

رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 38 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 39 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة بالتعديالت التي تمت 

مناقشتها

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

توصيات

 رقم الكتاب :21/151
 تاريخ الكتاب :2021/03/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2058439 مشروع شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة 
 NORTH KUWAIT EXCAVATION , TRANSPORTATION AND

REMEDIATION PROJECT المناقصة رقم RFP-2058439 مشروع شمال الكويت 
 , NORTH KUWAIT EXCAVATION للحفر والنقل والمعالجة

TRANSPORTATION AND REMEDIATION PROJECT على النحو التالى :

- المنطقة (ZONE 1) على/  تحالف شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت االنشائية مع 
مؤسسة المور  (ثاني اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالى قدره 

($193,581,491/06)

- المنطقة  (ZONE 2) على/  تحالف الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت مع شركة إداره 
التكنولوجيا البيئية (اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالى قدره (-

($188,000,000/

- اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم (21/200) بتاريخ 2021/4/15 المتضمن الرد 
على استفسارات الجهاز

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد صادقي     رئيس قسم شئون المناقصات  ممثل الجهة

الموضوع
4
م

قرار رقم   ( 40 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على ترسية المناقصة على النحو التالي: 

اوال: المنطقة (ZONE 1) على/  تحالف شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت االنشائية مع
مؤسسة المور  (ثاني اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالى قدره 

($193,581,491/06)

ثانيا: المنطقة  (ZONE 2) على/  تحالف الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت مع شركة 
اداره التكنولوجيا البيئية (اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالى قدره (-

($188,000,000/

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

توصيات

 رقم الكتاب :163
 تاريخ الكتاب :2021/04/07

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP:2061027 مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة 
 SOUTH KUWAIT EXCAVATION ,TRANSPORTATION AND

REMEDIAION PROJECT على النحو التالى:

- المنطقة (ZONE 1) على/ تحالف شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت االنشائية مع 
مؤسسة المور (ثاني اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالى قدره 

($196,537,518/24)

- المنطقة  (ZONE 2) على/ تحالف الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت مع شركة اداره 
التكنولوجيا البيئية (خامس اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالى قدره (-

($196,000,000/

Water على/ تحالف شركة انشاءات الساير للتجاره العامة والمقاوالت مع (3 ZONE) المنطقة -
&Soil Remediation SRL  (رابع اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالى 

قدره ($250,624,366/95)

- اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم (21/201) بتاريخ 2021/4/15 المتضمن توضيح 
الترسية

 

الموضوع
5
م

قرار رقم   ( 41 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على توصية الجهة بالترسية على  المنطقة (ZONE 1) على/ تحالف شركة خالد 
علي الخرافي واخوانه للمقاوالت االنشائية مع مؤسسة المور (ثاني اقل االسعار) المطابق للشروط 
والمواصفات بمبلغ اجمالى قدره (196,537,518/24$) بعد استبعاد أقل العطاءات سعرا لعدم قبول 

العطاء من الناحية الفنية و المالية

ثانيا: عدم الموافقة على توصية الجهة بالترسية على  المنطقة  (ZONE 2) على/ تحالف الشركة 
الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت مع شركة اداره التكنولوجيا البيئية (خامس اقل االسعار) و ترسى 
 Zaopin St Co Ltd  الكويت Hangzhou على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

(ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالى قدره (-/$185,238,000)

ثالثا: الموافقة على توصية الجهة بالترسية على  المنطقة (ZONE 3) على/ تحالف شركة 
انشاءات الساير للتجاره العامة والمقاوالت مع Water &Soil Remediation SRL  (رابع اقل

االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالى قدره ($250,624,366/95)

البيـــــــــــــــــــان

ترسية



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

شركة نفط الكويت

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :2021/12
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

شركة برقان لحفر االبار والتجارة والصيانة / مساهمة
عامة

 
 

 رقم الكتاب :7/2021
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن / 
مساهمة عامة

 
 

(اعيد بحث) شكوى شركة برقان للحفر و االبار و التجارة و الصيانة بشأن المناقصة رقم 
 SOUTH KUWAIT 2061027 مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة:RFP

EXCAVATION ,TRANSPORTATION AND REMEDIAION PROJECT

 

(اعيد بحث) شكوى شركة/ الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بشأن المناقصة رقم 
 SOUTH KUWAIT 2061027 مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة:RFP

EXCAVATION ,TRANSPORTATION AND REMEDIAION PROJECT

* اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم (21/213) المؤرخ في 2021/4/21 المتضمن 
الرد على الشكوى المحالة

 

الموضوع
6

7

م

قرار رقم   ( 43 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الشركة برد الجهة

قرار رقم   ( 42 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الشركة بقرار الجهاز رقم 41 باالجتماع رقم (2021/37) المنعقد 

في 2021/5/5

البيـــــــــــــــــــان



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :452
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :6451
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :3450
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

 رقم الكتاب :1820
 تاريخ الكتاب :2021/01/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ز / م م /2020/2019/16 مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء لمدة
ثالث سنوات

 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ز / م م /2021/2020/8 صيانة مشروع الكويت الستخدام المياه 
المعالجة (المرحلة الثانية) لمدة 36 شهرا

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز/م م/2019/3-2020 توفير عماله متخصصه للعمل بالمخازن 
الرئيسيه للهيئه

 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ز/م م/2019/4-2020 اعمال الخدمات والنظافه العامه بمقر الهيئه 
وبعض مرافقها

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد الجسار     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1

2

3

4

م

قرار رقم   ( 44 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 45 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 46 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها

قرار رقم   ( 47 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة لعدم التزام الجهة بالتعديالت المطلوبة باالجتماع رقم 

(2020/77) المنعقد بتاريخ 2020/12/9

البيـــــــــــــــــــان

عامة



2021/37

  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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

التأمين األولي

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للمناقصة رقم هـ ز/ م م/ 2019/2018/5(ع) إعادة الغطاء
النباتي في محمية وادي الباطن - الجزء الشمالي (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للمناقصة رقم هـ ز /م م/2019/2018/18 (ع) إعادة 
الغطاء النباتي في محمية وادي الباطن - الجزء الجنوبي (احد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة

الكويتية)

 

الموضوع
5

6

م

قرار رقم   ( 48 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 49 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة 

بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان

تمديد
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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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :7817
 تاريخ الكتاب :2021/04/12

 
 
 

 رقم الكتاب :7634
 تاريخ الكتاب :2021/04/08

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2016/2015/8 مشروع تحريج الصليبية المبرم
مع / شركة كاب تك للتجارة العامة والمقاوالت لمده ستة اشهر اعتبارا من 2021/4/25 حتى 

2021/10/24 بمبلغ اجمالي قدره (108,293/300د.ك) لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة
الجديدة رقم هـ ز / م م /2020/2019/9

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (8538) بتاريخ 2021/4/22 المتضمن رقم المناقصة الصحيح

 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م /2016/2015/34 اعمال الخدمات والنظافة العامة
بمقر الهيئة وبعض مرافقها المبرم مع / شركة دانا و بيركلي التجارية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2021/6/1 و حتي 2021/11/30 بمبلغ اجمالي قدرة ( -/346,026 د.ك ) وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات المناقصة الجديده رقم 2020/2019/4

 

الموضوع
7

8

م

قرار رقم   ( 50 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 51 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
  قرر مجلس ادارة الجهاز رد الموضوع للجهة بناءا على طلب ممثل الجهة

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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page322021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

 رقم الكتاب :202109698
 تاريخ الكتاب :2021/04/14

 
 
 

 رقم الكتاب :202108191
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :202108200
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :202108736
 تاريخ الكتاب :2021/04/05

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع 2020/2019/14 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الخدمة 
الرئيسيه وملحقاتها لمدارس وزاره التربية والمناطق التعليمية التابعة لها 

 

طلب طرح المناقصة رقم  رقم م ع /2019/2018/18 تنفيذ أعمال النظافة في ديوان عام الوزارة 
وإدارة مدارس التربية الخاصة إدارة التعليم الديني والمواقع والمدارس التاابعة لها

 

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2021/2020/22 الستئجار عدد 4 عمارات السكان معلمات 
التعاقدات الخارجي بمحافظة الجهراء

 

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2021/24-2020 استئجار عدد 2 عماره السكان معلمات التعاقدات 
الخارجيه بمحافظه الفروانيه مواقع ( الفروانيه-خيطان-الرقعي)

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرار رقم   ( 52 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 53 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها 

قرار رقم   ( 54 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها 

قرار رقم   ( 55 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة يتضمن التعديالت 

التي تمت مناقشتها 

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

طرح مناقصة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :191906
 تاريخ الكتاب :2021/04/01

 
 
 

 رقم الكتاب :202108148
 تاريخ الكتاب :2021/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :202108779
 تاريخ الكتاب :2021/04/06

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع /2021/2020/6 استئجار عدد (87) سيارة جيب (4) سلندر مع وقود
بدون سائقين 

 

طلب طرح المناقصة رقم م ع/2018/2017/11(ع) تنفيذ أعمال الضيافة بوحدات ديوان عام 
الوزارة و بعض المواقع التابعة لها

 

طلب تعديل مبلغ التمديد الثالث للعقد رقم (118) من المناقصة رقم 2015/2014/9 تنفيذ اعمال 
الحراسة لمدارس ومواقع الوزارة لمنطقة العاصمة التعليمية المبرم مع/شركة المجموعة األمنية 

الفنية للخدمات لمدة ستة اشهر  اعتبارا من 2021/4/1 ليصبح بمبلغ اجمالي قدرة 
(543,954/800د.ك) بدال من (-/502,902 د.ك) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات ممثل الجهة

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

قرار رقم   ( 56 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 57 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 58 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

عامة
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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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page342021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة التربية

توصيات

شكاوي/ تظلمات

 رقم الكتاب :202110058
 تاريخ الكتاب :2021/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :1527
 تاريخ الكتاب :2021/02/14

شركة توتال ترايد للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

طلب الوزارة اآلتي :
- ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/44 تنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة مبنى روضة اطفال 

بمنطقة سلوى قطعة 8 التابعة المنطقة حولي التعليمية - بنظام تسليم مفتاح على / شركة قاسيون 
العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 

(1,395,283/876 د.ك) 

- تمديد التأمين االولي للشركات المشاركة بالمناقصة لحين اإلنتهاء من إنمام إجراءات التعاقد

 

(اعيد بحث) شكوى شركة/ توتال ترايد للتجارة العامة والمقاوالت بخصوص المناقصة رقم م 
ع/2017/2016/44 تنفيذ وانشاء وانجاز وصيانة مبنى روضة اطفال بمنطقة سلوى قطعة 8 التابعة

المنطقة حولي التعليمية - بنظام تسليم مفتاح واعتراضهم على القرار الصادر في محضر رقم 
(2020/75)

 

الموضوع

الموضوع

8

9

م

م

قرار رقم   ( 59 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الموافقة على الترسية على / شركة قاسيون العالمية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) 
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (1,395,283/876 د.ك) 

ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة 
رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 60 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة قرار الترسية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ترسية
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 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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page352021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

 رقم الكتاب :319
 تاريخ الكتاب :2021/04/22

 
 
 

 رقم الكتاب :758
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

 رقم الكتاب :529
 تاريخ الكتاب :2021/03/16

 
 
 

 رقم الكتاب :757
 تاريخ الكتاب :2021/04/20

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بانتقال وكالة الشركة المصنعة لعقد التوريد رقم (19/1287C) شراء محاليل 
الجهزة 500LH-700  لفحوصات الدم لحاجة كافة المختبرات/وحدة أمراض الدم) شركة 

BECKMAN COULTER لتصبح مع شركة هيلث كير داينامكس بدال من شركة تكترون 
لألجهزة االلكترونية

 

طلب التعاقد المباشر -ملف رقم (001CCC0) لشراء مواد 
استهالكية(CYTOSORBDEVICE 300ML)  تستخدم لتنقية الدم من خالل التحكم بمستوى 
بروتين السيتوكين بالدم لحاجة كافة أقسام جراحة القلب من / مودلكس للتجارة العامة و المقاوالت 

(الموزع المحلي ) بمبلغ اجمالي قدره (-/142,500د.ك)

 

طلب االحاطة والعلم بانتقال الوكالة لعقد التوريد رقم  (1719G/19) مناقصة الخليج توريد لوازم 
تجهيز المشتشفيات لتصبح مع/شركة التقدم التكنولوجي بدال من شركة/طارق العوضي و شركاه 

 

 1000/50 JANUMET XR طلب اإلحاطة والعلم بتعديل رقم عقد التوريد على استبدال الماده
MG بدال من المادة JANUVIA 100 MG ليصبح (0680G/18) بدال من (0680G/20)  من 
مناقصة الخليج (39) توريد األدوية والمستحضرات الطبية من شركة / أحفاد حمد صالح الحميضي 
الدوائية الوكيل المحلى لشركة MERCK SHARP & DOHME IDEA AG وذلك لورود 

خطأ مطبعي

 

الموضوع
1
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م

قرار رقم   ( 61 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 62 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 63 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

قرار رقم   ( 64 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
احيط مجلس إدارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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 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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page362021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

تعاقد باألمر المباشر

نشر

 رقم الكتاب :606
 تاريخ الكتاب :2021/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :546-1513
 تاريخ الكتاب :2021/03/25

 
 
 

طلب شراء  لمناقصة الخليج2020/1 توريد لوازم وسائل الحماية الشخصية من الشركة المصنعة 
 ARABIAN MEDICAL PRODUCTS)

MANUFACTURING,CO.ENAYAH) بمبلغ اجمالي قدره(-/3,337,500$)ما يعادل (-
/1,034,625د.ك)

 

رد الوزارة على اإلستفسارات المقدمة من احدى الشركات المشاركة بالمناقصة رقم ص / م خ ع 
/2020/2019/1 إنشاء وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وإدارة وحدتي معالجة النفايات االكلينيكية
الناتجة عن دور الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة والكائنة بمنطقة جنوب الدائري السابع (كبد

(2

- علما بأن هذه المناقصة لم يتم عقد اجتماع تمهيدي لها .

 

الموضوع

الموضوع
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قرار رقم   ( 65 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 66 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر و موافاة الجهاز بالمحضر المعدل

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

ملحق
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 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :628
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

 رقم الكتاب :627
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة التالي :
-دمج العقدين ارقام أ خ /4/ ( 2664- 2685) استئجار سكن لوزارة ( الصيادلة وافراد الهيئة 

التمريضية والطبية ) المبرم مع / السيد عبدالله البيدان 

-التجديد للعقد المبرم مع / السيد عبدالله البيدان لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1  بمبلغ إجمالي 
قدره (-/ 129,360د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1857-546) بتاريخ 2021/4/7 المتضمن البيان المالى

 

(اعيد بحث) طلب الوزارة التالي :
-دمج العقدين ارقام أ خ /4/ ( 2741- 2769) استئجار سكن جماعي - ممرضين  المبرم مع / السيد

محمد محسن جديع البصيري 

-التجديد للعقد المبرم مع / السيد محمد محسن جديع البصيري  لمدة سنة اعتبارا من 2021/4/1  
بمبلغ إجمالي قدره (-/ 121,680 د.ك)

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1858-546) بتاريخ 2021/4/7 المتضمن البيان المالى

 

الموضوع
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م

قرار رقم   ( 67 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

قرار رقم   ( 68 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1651
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

 رقم الكتاب :622
 تاريخ الكتاب :2021/03/02

 
 
 

طلب التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم ص/ م خ ع/21ب/2013/2012 زراعة و صيانة حدائق 
مرافق وزارة الصحة ( العاصمة - حولي -ااالحمدي- الفروانية -الجهراء )  ( المجموعة ب) المبرم 

مع/ شركة جرين لوجيستك للمقاوالت الزراعية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2021/7/7 بمبلغ 
اجمالي قدره (163,988/336 د.ك) بنفس الشروط و االسعار و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة الجديدة رقم ص / م خ ع / 22ب/ 2019-2018

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2174) المؤرخ في 2021/4/22 المتضمن كتاب موافقة 
الشركة 

 

طلب الوزارة التالي :
- التمديد العاشر لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/11د/2012/2011(ع) -78 غسيل وكي البياضات و 
صيانة االجهزة الفنية ( المجموعة الرابعة ) المبرم مع/ شركة كويت بريتشارد للصيانة والتنظيف 

لمدة اربعة اشهر اعتبارا من 2021/5/1
- إصدار األمر التغييري عليه لمدة خمسة أشهر اعتبارا من 2021/4/1 

بمبلغ اجمالي قدره (186,952/260د.ك) لحين االنتهاء من توقيع عقد المناقصة رقم ص/م خ 
ع/20د/2018-2019 ليبدأ بتاريخ 2021/9/1 

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم(2021/1916)بتاريخ 2021/4/7 المضمن توضيح الطلب

 

الموضوع
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م

قرار رقم   ( 69 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

و عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 70 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 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

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

أمر تمديد/ أمر تغييري

 رقم الكتاب :1650
 تاريخ الكتاب :2021/03/30

 
 
 

 رقم الكتاب :546/1682
 تاريخ الكتاب :2021/03/31

 
 
 

طلب التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/21أ /2013/2012 زراعة و صيانة حدائق 
مرافق وزارة الصحة ( منطقة الصباح الطبية التخصية )  (مجموعة أ) المبرم مع/ شركة الزلزلة 

للخدمات و المقاوالت الزراعية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من2021/7/7 بمبلغ اجمالي قدره 
(215,552/913 د.ك) بنفس الشروط و االسعار و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديدة رقم ص / م خ ع /22أ/2019/2018 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2116/546/2021) المؤرخ في 2021/4/22 المتضمن 
موافقة الشركة

 

طلب التمديد التاسع لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/21ج/2013/2012 زراعة و صيانة حدائق 
مرافق وزارة الصحة ديوان عام مبني الوزارة ( المجموعة ج) المبرم مع / الشركة الكويتية لتنسيق

و صيانة الحدائق لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2021/7/12 بمبلغ اجمالي قدره (40,344/750 
د.ك) بنفس الشروط و االسعار و ذلك لحين استكمال اجراءات المناقصة الجديدة رقم ص /م خ ع / 

22ج/ 2019/2018 

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (2111/546/2021) المؤرخ في 2021/4/22 المتضمن 
موافقة الشركة

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 71 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

و عدم موافقة:
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

قرار رقم   ( 72 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة

و عدم موافقة:
ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية السيده/ ايمان المطيري

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :2348
 تاريخ الكتاب :2021/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2383
 تاريخ الكتاب :2021/01/28

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع /2019/2018/12 توريد وتركيب مولدات 
طوارئ وملحقاتها لتغذيه محطه تبريد مستشفى الفروانيه على شركة / أم دي أند تك للتجارة العامة 
والمقاوالت (رابع أقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (272,037/500 

د.ك )

- افادة الجهاز بقرب انتهاء التامين االولى للشركات المشاركة بالمناقصة

 

طلب ترسية المناقصة رقم ص/م خ ع /2020/2019/15 توريد وتطوير وتحديث نظام وأجهزة 
الحفظ االلكتروني إلدارة السجل المركزي للمواليد والوفيات علي / شركة التقدم التكنولوجي ( 

سادس اقل االسعار )المستوفي للشروط و المواصفات  بمبلغ اجمالي قدرة ( -/755,766 د.ك ) 

 

الموضوع
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قرار رقم   ( 73 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة

ثانيا: االذن للجهة لعمل موازنة تثمينية وفقا للمادة رقم (60)  قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة
2016 مع (ثالث اقل االسعار) شركة/ رانك للتجاره العامة والمقاوالت بعد استبعاد (اقل االسعار) 
شركة/ الصناعية للمشاريع الكهربائية و   (ثاني اقل االسعار) مؤسسة / انشاءات االيمان للتجاره 

العامة والمقاوالت لعدم مطابقتهما المواصفات
 و موافاة الجهاز بالتوصية 

ثالثا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين االولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة 
رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

قرار رقم   ( 74 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اوال: عدم الموافقة على توصية الجهة

ثانيا: االستكمال مع خامس اقل العطاءات سعرا شركة اشرف وشركاه استنادا ألحكام المادة 40 من 
قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

بعد استبعاد العطاءات االربعة األقل سعرا لعدم مطابفتها للمواصفات و موافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان

ترسية
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

توصيات

 رقم الكتاب :735
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :739
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

 رقم الكتاب :737
 تاريخ الكتاب :2021/04/18

 
 
 

طلب إلغاء ترسية البند رقم (126) شراء مواد استهالكية متنوعة خاصة بمختبر القلب لمستشفى 
العدان مركز سلمان الدبوس للقلب من / الشركات المذكورة بكتاب الجهة وذلك لألسباب المذكورة 

بكتاب الجهة.

 

طلب إلغاء ترسية البند رقم (189) من الملف رقم (026CD6) شراء أسالك دليلية بمقاسات 
مختلفة لحاجة مستشفى الصدري وحدة قسطرة القلب وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة

 

طلب إلغاء ترسية البند رقم (162) شراء قساطير شريانية تستخدم في حاالت انسداد الشرايين 
لمستشفى األميري من / الشركات المذكورة بكتاب الجهة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الجهة.

 

الموضوع
15

16

17

م

قرار رقم   ( 75 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الغاء قرار الجهاز السابق ياالجتماع رقم (2017/5) بتاريخ 2017/1/18
ثانيا: الموافقة على االلغاء

قرار رقم   ( 76 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الغاء قرار الجهاز السابق ياالجتماع رقم (2018/38) بتاريخ 2018/5/14
ثانيا: الموافقة على االلغاء

قرار رقم   ( 77 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي 

اوال: الغاء قرار الجهاز السابق ياالجتماع رقم (2018/53) بتاريخ 2018/7/16
ثانيا: الموافقة على االلغاء

البيـــــــــــــــــــان

الغاء
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

وزارة الصحة

رسائل واردة

 رقم الكتاب :479
 تاريخ الكتاب :2021/01/18

شركة الصقر للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :14/21
 تاريخ الكتاب :2021/02/11

الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية  ش م ك م
 
 

 ( اعيد بحث ) طلب شركة الصقر للتجارة العامة والمقاوالت اعادة النظر بقرار الجهاز السابق 
تمديد العقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2012/2011/18 انشاء وتجهيز وصيانة مستشفى الصباح

الجديد المبرم معها وشركة SHAPOORJI PALLONJI MIDEAST LLC لمدة 24 
شهرا اعتبارا من 2020/4/17 حتى 2022/4/17 وذلك نتيجة تداعيات وباء فيروس كرونا 

المستجد

 

(اعيد بحث) طلب / الشركة الصناعية للمشاريع الكهربائية افادتهم بنتيجة الدراسة الفنية للمناقصة 
رقم ص/م خ ع /2019/2018/12 توريد وتركيب مولدات طوارئ وملحقاتها لتغذيه محطه تبريد 

مستشفى الفروانيه

 

الموضوع
18
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قرار رقم   ( 78 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز بتاريخ 2021/2/4

قرار رقم   ( 79 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
  تخطر الشركة بقرار الجهاز رقم (73) باالجتماع رقم 2021/37 بتاريخ 2021/5/5

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل            عضو/ ممثل           عضو/ ممثل                 األمين العام

تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/2057$
 تاريخ الكتاب :2021/05/04

 
 
 

 رقم الكتاب :2021/2089$
 تاريخ الكتاب :2021/05/05

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين لألمانة العامة
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا للمادة 

رقم ( 16 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 :

1- شركة داتا سنتر سوليوشنز للحلول المتكاملة الحاسوبية ذ م م
2- شركة ميدي قروب التجارية ذ م م

3- شركة سي ان اس ميدل ايست للتجاره العامة ش ش و
4- شركة انظمة الحماية للتجاره العامة ش ش و

 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين لألمانة العامة
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا للمادة 

رقم ( 16 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 :

1- شركة مصنع كويت فالف المضخات والضواغط والصنابير وكافة الصمامات ذ م م 
2- بدري كمبيوتر فرع من شركة بدري المتكاملة للتجارة العامة ذ م م 

3- شركة مجموعة ابتكار الحلول الذكية للتجارة العامة ذ م م 
4- فرع من الشركة الخليجية الصينية لمشاريع الطاقة ذ م م 

5-شركة كي تي العالمية لالنتاج الفني ذ م م 
6- اي تي كير للكمبيوتر فرع من شركة بدري المتكاملة للتجارة العامة فرع رقم (5) ف ع ذ م م

 

الموضوع
1

2

م

قرار رقم   ( 82 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قرار رقم   ( 81 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442021/05/23 اجتماع رقم :
 عدد النشر بالجريدة الرس

     عضو ممثل  الصندوق الوطني 
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

تسجيل

تسجيل شركات اول مرة

 رقم الكتاب :2021/2058$
 تاريخ الكتاب :2021/05/04

 
 
 

طلب اعتماد الخدمات االستشارية ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين  لألمانة 
العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين  للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل 

طبقا للمادة رقم ( 16 ) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة2016 :

1- شركة الكفاءة العالمية لالستشارات االقتصادية والسياسيه واالستراتيجية واالدارية والتسويقية 
واالحصائية وتقنية المعلومات ومتابعه المشاريع وادارتها واللوجستية والبترولية ش ش و

 

الموضوع
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م

قرار رقم   ( 80 )  إلجتماع رقم ( 2021/37 ) 
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

 قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم .   

البيـــــــــــــــــــان


