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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/46
26-رمضان-1439 هـ 

   االثنين 
2018-06-11 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-06-11

)(   االثنين 2018/46 الساعه التاسعة 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

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

عادل إبراهيم خريبط
د.مرسال سعد الماجدي

هشام أحمد الدليمي
د.مبارك فهاد العازمي

حامد أحمد العلبان
هيفاء عبدالعزيز المضف

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 ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  25-06-2018 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 للصناعة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل ديوان سمو رئيس مجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد
 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب
 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 السيد/ شمس الدين الكندري     رئيس قسم 
الصيانة

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس 
اختصاصي أول

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة 
حسابات

السيد/ سعد عبدالوهاب الزيد     مراقب 
العقود والمناقصات

السيد/ فهد بركات     مكتب وكيل وزارة 
الدفاع

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

السيد/ مصطفى األربش     مراقب الدعم 
التقني لنظم المعلومات

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات البنكية

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم
هندسة الطرق

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

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

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل بنك الكويت المركزي

 العضو / ممثل وزارة األعالم
 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران 

المدني

والمناقصات

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ عبدالعزيز الحداد     الشئون اإلدارية

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

السيد/يوسف العلي     مدير إدارة الخدمات 
االدارية

السيد/ ابراهيم الخميس     مدير المشروع
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2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/06/19 اجتماع رقم :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2018/2017/1 أمن وحراسة مبنى 
األمانة العامة للمجلس

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27241110233
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طرح الممارسة العامة رقم 2411-14-89173 
استئجار مركبات متنوعة لزوم هيئة اإلمداد والتموين  بين الشركات المتخصصة لمدة ثالث 

سنوات وذلك بعد توافر االعتماد المالي 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد بركات     مكتب وكيل وزارة الدفاع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/80 المنعقد في 2017/11/1 المتضمن: 

عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: الموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات االعمال بطريقة الممارسة العامة 

وفقا للمادة 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة البيئة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت االولية للمناقصين المشاركين بالمناقصه رقم هـ ع 
ب/2017/1-2018 الستئجار سيارات للهيئة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالعزيز الحداد     الشئون اإلدارية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للصناعة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/734
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ص/2017/4-2020 تركيب وتشغيل وصيانة المعدات الميكانيكية
وشبكات مكافحة الحريق واإلنشاءات الحديدية الصغيرة لمدة ثالث سنوات على/ شركة كي سي 

سي للهندسة والمقاوالت (أقل األسعار)  بنسبة خصم قدرها (-3.1%) المطابق للشروط 
والمواصفات.

- علما بأن ميزانية الهيئة للسنة المالية الحالية 2018-2019 تسمح باالرتباط والصرف بمبلغ 
إجمالي قدره (-/150,000 د.ك) فقط مائه وخمسون ألف دينار كويتي ال غير وذلك خصما من 
ميزانية السنة المالية 2018-2019 (المصروفات العامة) البند رقم (8) صيانة - النوع (1) 

آالت وتجهيزات, وسوف يتم إدراج باقي المبالغ االزمة في السنوات المالية القادمة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

 السيد/ شمس الدين الكندري     رئيس قسم الصيانة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع الوزارة المالية مع 
تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/06/19 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :46064
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

افادة الديوان بانه تم الغاء  المناقصة رقم 2015/2014/5 نظام حصر ورقابة اجهزة الحاسب 
االلي المرساه على / شركة سيلكون العالمية الجهزة الكمبيوتر وذلك لعدم توفر االعتمادات المالية

اطلع الجهاز على كتاب رقم (47753)المؤرخ في 2018/5/31 المتضمن االفراج عن الكفاالت 
األولية

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



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page102018/06/19 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :6890
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب االطالع  على قرار لجنة التظلمات على قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة بشأن تظلم/ شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه للتجارة العامة والمقاوالت على 

المناقصة رقم HO/GS/0395 العقد الشامل لخدمة الزراعة والنظافة لمصافي الشركة ونادي 
بيت الوطنية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ عذاري العتيبي     رئيس فريق ادارة العقود

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/06/19 اجتماع رقم :

ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6421
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري السادس بزيادة مبلغ اجمالي وقدره (-/7,800 د.ك) فقط سبعة آالف 
وثمانمائة دينار كويتي ال غير ما يعادل نسبة (3,8%) على قيمة العقد رقم 2016/811  استئجار
سيارات للديوان المبرم مع/ شركة  أعيان الكويت للسيارات وذلك لتمديد مدة  العقد ثالث شهور 

اعتبارا من 2018/8/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سعد عبدالوهاب الزيد     مراقب العقود والمناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/06/19 اجتماع رقم :

ديوان سمو ولي العهد

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :395
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2018/3-2019 استئجار سيارات متنوعة للديوان لمدة سنتين 
وفقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

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

 

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
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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       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/06/19 اجتماع رقم :

بنك الكويت المركزي

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :180607000082
 تاريخ الكتاب :2018/06/07

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد تنفيذ خدمات تشغيل وصيانة واصالح الخدمات الهندسية للمبنى الرئيسي 
الجديد للبنك المبرم مع/ الشركة المتحدة الدارة المرافق لمدة شهرين اعتبارا من 2018/6/16 

بمبلغ اجمالي قدره (-/73,900د.ك) فقط ثالثة وسبعون الف  وتسعمائة دينار  الغير وذلك لحين 
االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم 2018/2017/1

- اطلع الجهاز على كتب البنك أرقام (2566) و (40) المؤرخة في 2018/4/19 و 
2018/6/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/يوسف العلي     مدير إدارة الخدمات االدارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة 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       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للشباب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت األولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ش/2 /2017
/2018 توفير ايدي عاملة (ضابط أمن) وأجهزة ومواد لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة

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

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت األولية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2018/2017/4 
توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية) لجميع مراكز وبيوت الشباب للهيئة

 

الموضوع
1

2

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
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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       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :139
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :140
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2018/2017/256 توريد وتركيب وفحص وتشغيل و ضمان خطوط 
تغذية االرسال والهوائيات واجهزة ارسال تلفزيوني ارضي رقمي (مشروع البث التلفزيوني 

االرضي الرقمي 2T-DVB المرحلة الثالثة ) على/شركة اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد 
(رابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/1,744,826 د.ك) فقط  مليون  وسبعمائة واربعة 

واربعون الف  وثمانمائة وستة وعشرون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 133 بتاريخ 2018/5/20 المتضمن الطلب الخطأ

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

 

طلب الغاء المناقصة رقم و أ/2018/257 توريد وتركيب وفحص وتسليم وضمان محطة فضائية 
متنقلة HD  المرساه على/ مجموعه وجده للتجاره العامه و المقاوالت لتحويل المبلغ المعتمد 

لها للمناقصة رقم وأ/2018-2017/256

اطلع الجهاز على كتاب مجموعه وجده للتجارة العامه و المقاوالت رقم (786) المؤرخ في 
2018/5/14 المتضمن االستعجال بتوقيع العقد

 

الموضوع
1

2

م

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

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

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       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

 رقم الكتاب :765
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

(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

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

 

الهيئة العامه لشئون ذوي اإلعاقة
طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/33,000 د.ك)  فقط ثالثة وثالثون 

الف  دينار  الغير بنسبة (1.7%) من عقد  رقم 29-2017/2016  من الممارسة رقم 
2015/45-2016 اعمال التكييف لكافة المنشأت بقطاع الرعاية االجتماعية المبرم مع/ شركة 

بدر المال و اخوانه للفترة من 2018/6/1 حتى نهاية العقد2020/3/20

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

 

الموضوع

الموضوع

1

2

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
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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       
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الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10464
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

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

 
 
 

طلب االطالع واتخاذ القرار المناسب بما يراه الجهاز بشأن المناقصة رقم هـ ع ر 2016/8-
2017 استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة صالة االتحاد الكويتي للمالكمة ورفع األثقال وعلى قرار 

لجنة الشراء بشأن الغاء المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

افاده الجهاز بأنتهاء الكفالة االوليه للعطاء الوحيد المتقدم للمناقصة  رقم هـ ع ر 2016/8-
2017 استكمال إنشاء وإنجاز وصيانة صالة االتحاد الكويتي للمالكمة ورفع األثقال

 

الموضوع
1

2

م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز بما ورد بكتاب الهيئة وااللتزام بتقديم التوصيات وفقا إلحكام 
القانون رقم 49 لسنة 2016

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

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       
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الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :5497
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :5024
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

طلب الغاء الممارسة  رقم د أ-هـ/77 خدمات ادارة النادي الصحي وقاعة المؤتمرات - قصر بيان
وقصر الضيافة باألحمدي وذلك الرتفاع االسعار للشركات المتقدمة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات البنكية

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم الممارسة دا / ك/ 41 استبدال شاشات العرض بطائرات 
األسطول األميري العامودية على الشركات المذكورة بكتاب الديوان وفقا للمادة (18) من قانون 

المناقصات العامة 49 لسنة 2016

اطلع الجهاز على كتاب رقم 5723 بتاريخ 2018/6/6

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2018/28 المنعقد في 2018/4/9 المتضمن: 
الموافقة على طرح الممارسة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات االعمال بممارسة 

محدودة وفقا لنص المادة (18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة (2017)
ثانيا: الموافقة

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 

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       
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األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :6550
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :6151
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

طلب تعديل مدة التمديد االول لعقد الممارسة رقم 2015/2014/65 اعمال حراسة المباني التابعة
لالمانة المبرم مع / مركز الرواد للخدمات االمنية لتصبح  خمسة أشهر اعتبارا من 2018/5/1 

حتى 2018/9/30  بمبلغ إجمالي قدره (93,805/200 د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  وثمانمائة
وخمسة دينار  ومائتى فلس  الغير بدال من  ثمانية اشهر و ذلك لحين االنتهاء من اجراءات توقيع

عقد الممارسة رقم 2018-2017/59

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات

طلب االحاطة والعلم بتعديل القيمة االجمالية لشراء وتجديد تراخيص منتجات مايكروسوفت 
االضافية مع ميزة التحديث لجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات - للسنة المالية 

2019/2018م مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر ليصبح (-/259.204د.ك) فقط مائتين 
وتسعة وخمسون الف  ومائتين واربعة دينار  الغير بدال من (-/260.164د.ك)  وذلك لتعديل 

بعض البنود المزمع التعاقد عليها.

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1/18
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1179$
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الحادي عشر بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (5,028,802/526 د.ك) 
فقط خمسة ماليين  وثمانية وعشرون الف  وثمانمائة واثنين دينار  وخمسمائة وستة وعشرون 
 11-10/261KU/KUCP/CO فلس  الغير بنسبة خصم (2.209%) على المناقصة رقم

انشاء حزمة A6 اعمال مواقف السيارات العلوية و المالجئ العامة (الجزء الغربي) في مدينة 
صباح السالم الجامعية- جامعة الكويت المبرم مع/الشركة األحمدية للتجارة العامة والمقاوالت 

ذلك لالسباب المذكوره بكتاب الجامعه

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هشام الفليج     رئيس المهندسين

طلب اصدار االمر التغييري التاسع باألتي اضافة مبلغ اجمالي قدره(-/78,750د.ك) وخصم مبلغ
اجمالي قدره (-/774,900د.ك) من قيمة عقد المناقصة رقم 10/09/0300c/ku/kucp تنفيذ 
وصيانة كلية الهندسة والبترول مدينة صباح السالم الجامعية المبرم مع/شركة ميتالورجيكال 

كوربيشن بالتحالف مع/شركة خالد الخرافي وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الجامعة.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/06/19 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5713
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2019/2018/18 اعمال تشغيل وصيانة وإصالح الخدمات الهندسية 
بقطاع الشويخ - الدارة االنشاءات والصيانة على الشركات المتخصصة والمسجلة لدى الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة ولدى جامعة الكويت

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %30

* شروط خاصة لمقاولي الباطن :
- محدودة على الفئة الثانية و الثالثة اعمال تكييف لمقاول الباطن

- فئة ثانية و ثالثة اعمال كهربائية لمقاولي الباطن
- يجب تقديم شهادات خبره بتنفيذ مشاريع كبرى
- يجب ان يكون معتمدا لدى وزارة المواصالت

- يجب ان يحتوي العرض الفني على :  - عدد مشاريع حكومية - شهادات اداء كحد ادنى 3 
مشاريع - ميزانية معتمدة الخر 3 سنوات و بشرط تحقيق ارباح فعلية

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

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       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/06/19 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4603
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :3975
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :4485
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

طلب الغاء  المناقصة رقم م و ث ف أ 2018/2017/2 شحن وتوزيع وبيع اصدارات المجلس 
واعادة الطرح بعد اجراء التعديالت المذكورة بكتاب المجلس .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة حسابات

طلب طرح المناقصة العامة رقم م و ث ف أ 2018/2017/10 طباعة سلسلة عالم المعرفة لمدة 
ثالث سنوات 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %25

 

طلب التعاقد المباشر رقم م و ث ف أ - 2019/2018/1 استئجار صاالت عرض لمعرض الكويت 
الثالث واالربعون للكتاب  2018 خالل الفترة من 2018/11/14  الى 2018/11/24 مع/شركة 

معرض الكويت الدولي كونها الشركة الوحيدة القامة هذه األنشطة بمبلغ اجمالي قدره 
(464,100/000 د.ك) فقط اربعمائة واربعة وستون الف  ومائة دينار  الغير استنادا للمادة 18 

من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء فقط

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page232018/06/19 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :103
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :1021
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

 رقم الكتاب :1121
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب التجديد الثالث لعقد الممارسة رقم m/17/2011-2012 تراخيص 
مايكروسوفت االكاديمية المبرم مع/ شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لمدة سنتين اعتبارا من 

2018/1/1 حتى 2020/12/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/69,534 د.ك)  فقط تسعة وستون الف  
وخمسمائة واربعة وثالثون دينار  الغير وفقا للمادة رقم (5) من العقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس اختصاصي أول

طلب التمديد الرابع لعقد رقم 137723 المناقصة رقم 2012/2011/29 صيانة وتشغيل لنظام 
التحكم االلي لكافة المرافق بمواقع المعهد بالشويخ والسالمية واالحمدي لمدة 3 سنوات المبرم 
مع/شركة هانويل الكويتية لمده سته اشهر اعتبارا من 2018/7/14 حتى 2019/1/13 بمبلغ 

اجمالي قدره (32,676/162 د.ك) فقط اثنى وثالثون الف  وستمائة وستة وسبعون دينار  ومائة
واثنى وستون فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 2017/2016/23

 

طلب التمديد االول العقد رقم (157514) لمناقصة رقم 2014/2013/9(ع) خدمة التأمين علي 
مباني و ممتلكات المعهد و العاملين المبرم مع/شركة وثاق للتأمين التكافلي لمده سته اشهر 

اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (27,325/435 د.ك) فقط سبعة 
وعشرون الف  وثالثمائة وخمسة وعشرون دينار  واربعمائة وثالثة وثالثون فلس  الغير وذلك 

لقرب انتهاء العقد.

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق مع استعجال الجهة بالرد 
على صادر الجهاز بتاريخ 2018/1/25

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

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       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page242018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :15880
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفالة البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م 
/2014/2013/30(ع ع) استبدال خاليا الجهد المنخفض 415 فولت لعدد اربع وحدات بخارية 

في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 

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

 

طلب تعديل ترسية بنود المناقصة ارقام (4.3.2.1) للمناقصة رقم و ك م /2016/2015/15 
اعمال صيانة واصالح محوالت القدرة للجهد العالي والفائق (المرحلة االولى ) لتصبح على / 
 (GRID SOLUTION SAS-FRANCE) شركة جريد سوليشنز أس- أية- أس -فرنسا

موكلي شركة / اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت األولية للشركات المشاركة للمناقصه رقم و ك 
م/2017/2016/33 أعمال النظافة بمحطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه 

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page252018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت االوليه للمناقصين المشاركين بالمناقصة  رقم و ك م 
/2016/2015/15 اعمال صيانة واصالح محوالت القدرة للجهد العالي والفائق (المرحلة 

االولى )

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

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page262018/06/19 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/1089$
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1140$
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

 2032855-RFP طلب إفادة الشركة بشأن إمكانية استكمال اجراءات توقيع عقد المناقصة رقم
خدمات النظافة العامة لمستشفى االحمدي مع/ شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت 

(المناقص الفائز) وضرورة تسليمه الكفالة النهائية التمام تلك االجراءات

اطلع الجهاز على كتاب شركة معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت (2018/1271) 
المؤرخ في 2018/6/3 المتضمن االفادة بأنه تم تسليم الكفالة النهائية لشركة نفط الكويت بتاريخ

2018/5/27

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

طلب تعديل القيمة اإلجمالية  للتمديد الثاني لعقد المناقصة رقم REP-2013026 خدمات االمن 
لمرافق شركة نفط الكويت SECURITY ANS SUPPORT SERVICE المبرم مع/ شركة

الرائد للحراسة  ليصبح (4,001,234/071 د.ك) فقط اربعة ماليين وألف ومائتان وأربعة 
وثالثون دينارا كويتيا وواحد وسبعون فلس ال غير بدال (4,001,243/071 د.ك) وذلك لورد خطأ

مطبعي

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page272018/06/19 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1090$
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :6166
 تاريخ الكتاب :2018/05/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP/2045041 تركيب مشعب رئيسي جديد للغاز منخفض 
الضغط و أعمال اخرى مرتبطة به في منطقة الشعيبة الصناعية 

 INSTALLATION OF NEW LP GAS RING HEADER AND
 ASSOCIATED WORKS AT SHUAIBA INDUSTRIAL AREA

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

 

طلب االطالع على قرار لجنة التظلمات على قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات 
-RFP العامه  على تظلم/ شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت بشأن المناقصة رقم

2032855 خدمات النظافة العامة لمستشفى االحمدي

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

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       

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201811305
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :201813972
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م.ع / 2017/2016/61 صيانة وتشغيل ومتابعة أجهزة الشبكة 
الرئيسية لديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية واإلدارات التابعة لها على/شركة زاك سلوشنز 
النظمة الكمبيوتر (اقل االسعار) مطابق للشروط و المواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/433,333 

د.ك) فقط اربعمائة وثالثة وثالثون الف  وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار  الغير

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 201813784 بتاريخ 2018/5/29 المتضمن مبلغ الترسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مصطفى األربش     مراقب الدعم التقني لنظم المعلومات

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/58 صيانة اجهزة الفصل المتكامل وملحقاتها 
بمدارس الوزارة والمواقع التابعة لها على/ الشركة الكويتية الرقمية للحاسبات (اقل االسعار) 

المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/269,235 د.ك)  فقط مائتين وتسعة 
وستون الف  ومائتين وخمسة وثالثون دينار  الغير.

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات 
المشاركة بالمناقصة
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201813434
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :201813328
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

 رقم الكتاب :201813433
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2015/2014/16 اصالح وتشغيل وصيانة معدات التكييف
والتبريد والتدفئة والتهوية بمدارس ومباني وزارة التربية في مبارك الكبير التعليمية المنطقة 

الثانية المبرم مع/ شركة علي محمد ثنيان الغانم و اوالدة للتجارة العامة لمدة  ستة اشهر اعتبارا 
من 2018/8/31 حتى 2019/2/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/96,200 د.ك)  فقط ستة وتسعون 

الف  ومائتى دينار  الغير

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (30,559/420 د.ك)  فقط ثالثون 
الف  وخمسمائة وتسعة وخمسون دينار  واربعمائة وعشرون فلس  الغير بنسبة (%32.87)  

لعقد رقم 61 للمناقصة رقم م ع /2017/2016/38 استئجار عدد (26) سيارة جيب 4 سلندر مع 
وقود بدون سائقين المبرم مع/شركة اعيان الكويت للسيارات ذلك لسبب رغبة الجهة المشرفه 

على العقد (اداره الخدمات العامه)

 

طلب الموافقة على تعديل مواصفات و العينات لبنود الشبكات رقم (13/12/11/10) من نوع 
شركة LEVITION األمريكية بدال من نوع شركة  COMMSCOPE  دون تكاليف إضافية 
 lande وافادة الجهة الفنية المشرفة بعدم الممانعة من استبدال بنود الشبكات واستبدال الكبينة
بأخرى optokon  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 المرساة على
شركة/كوانتم سلوشنز للتجارة العامة .

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنقس الشروط واالسعار
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / بدر عبداللطيف الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز نظرا لتوقيع العقد بتاريخ 2018/1/24

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :201813774
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم م ع/2014/2013/24 تصميم و ترخيص و انجاز و صيانة عدد (2) 
صالة بولينج مدارس وزارة التربية لمنطقة االحمدي التعليمية بنظام تسليم المفتاح لعدم توفر 

االعتماد المالي

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

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :201800407
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :201800454
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة رقم م م/2017/64-2018 لتوريد ونقل وتركيب وصيانة
مواد وخامات متنوعة (أرضيات مطاطية) لحاجة التوجية الفني العام لرياض األطفال ضمن 

مشروع التجهيزات المدرسية لعام (2017-2018) عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية.

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الوزارة رقم 201803657 المؤرخ في 2017/12/20 المتضمن ذات الطلب

- كتاب الوزارة رقم 201805475 المؤرخ في 2018/2/28 المتضمن عدم القدرة على اخذ 
موافقة إدارة الفتوى والتشريع إال بعد أخذ موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتحويل 

المناقصة رقم م ع /2017/24-2018 إلى ممارسة.

 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة العامة رقم م.م/2017/63-2018 توريد ونقل حقيبة عدد 
أدوات صغيرة للتوجية الفني للتربية الفنية عن طريق اإلعالن عنها بالجريدة الرسمية.

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الوزارة رقم 1117590 المؤرخ في 2017/12/20 المتضمن ذات الطلب

- كتب الوزارة رقمي 201803658 و 201805476 المؤرخ في 2018/2/6 و 2018/3/1 
المتضمنين عدم القدرة على اخذ موافقة إدارة الفتوى والتشريع إال بعد أخذ موافقة الجهاز 

المركزي للمناقصات العامة بتحويل المناقصة رقم م ع /2017/28-2018 إلى ممارسة.

 

الموضوع
7

8

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2018/24 المنعقد في 
2018/3/26 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2018/24 المنعقد في 
2018/3/26 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10874
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2018/2017/11 مشروع ترقيم وتحصين وتسجيل 
الحيوانات بدولة الكويت على / شركة بوبيان العالمية للمستلزمات الطبية (ثالث اقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي وقدره (-/503,100 د.ك) فقط خمسمائة وثالثة آالف ومائة دينار كويتي ال غير 

مطابق للشروط والمواصفات الفنية

اطلع الجهاز على التالي:
- شكوى شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية رقم (2018/1195) المؤرخ في 2018/6/3

- شكوى شركة النخيل لالنتاج الزراعي رقم (1194) المؤرخ في 2018/6/3

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة / ليلى أبل     مدير ادارة التنفيذ والصيانة
السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت األولية للشركات المشاركة للمناقصة رقم هـ ز/م 
م/2016/2015/29 توريد وتركيب شبك حماية لمحمية الصليبخات البحرية مع قواعد خرسانية 

(أحد المشاريع المتعلقة باعادة تأهيل البيئة الكويتية)

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم واحالة شكاوي كل من شركة بيت 
االنماء للمقاوالت الزراعية و شركة النخيل لالنتاج الزراعي للجهة لالطالع واإلفادة وموافاة 

الجهاز بالرد

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :10803
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2015/2014/15 توريد اعالف الدارة االنتاج 
الحيواني مع/ شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/4/26 

حتى 2018/10/25 بمبلغ اجمالي قدره (88.558/340د.ك)  فقط ثمانية وثمانون الف  
وخمسمائة وثمانية وخمسون دينار  وثالثمائة واربعون فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات 

المناقصة الجديدة رقم هـ ز/م م/2017/10-2018 االقفال في 2018/9/16

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب 2018/5/27

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10515
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :8875
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م /2018/2017/23 توريد مبيدات مختلفة للهيئة على 
الشركات و المؤسسات المتخصصة 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- تقبل التجزئة على 15 بند
- االوامر التغييرية %25

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / م م / 9 /2018/2017 صيانة مشروع 
تحريج جواخير سعد العبدالله وجابر األحمد بين الشركات المؤهلة بالفئة االولى والثانية لدى 

الهيئة لالعمال الزراعية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة رقم (11311) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن التصنيف 
حسب المبالغ المالية مع إقتراح الهيئة عدم فوز أي مناقص إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع 

الهيئة 
و رقم 16569 المؤرخ في 2017/10/19 المتضمن طلب الطرح أعاله واستبعاد شركة كاب تك

ورقم 11433 المؤرخ في 2018/6/11 المتضمن النسب والتصنيفات للشركات

بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة 

-ال تقبل عروض بديله
-نسبة االوامر التغييرية(%30)

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الثانية فقط مع تعديل نسبة األوامر التغييرية الى 
%25

وااللتزام بشرط الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المتضمن: عدم فوز أي مناقصة 
إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع الهيئة
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8869
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / 
م م/ 2018/2017/4 تنفيذ و تطوير و صيانة الحدائق العامة في عدد (39) حديقة بمحافظة 

العاصمة بين الشركات المؤهلة بالفئة األولى والثانية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (11311) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن التصنيف 
حسب المبالغ المالية مع إقتراح الهيئة عدم فوز أي مناقص إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع 

الهيئة 

بيانات المناقصة :
 ال تقبل التجزئة 

 ال تقبل عروض بديلة
 نسبة االوامر التغييرية (%35)

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة االولى فقط مع تعديل نسبة األوامر التغييرية الى 
%25

وااللتزام بشرط الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المتضمن: عدم فوز أي مناقصة 
إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع الهيئة
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8874
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / م م /2018/2017/16 تشغيل وصيانة 
بيوت محمية ومعرشات بمنطقتي العارضية والعبدلي وإنشاء وتشغيل وصيانة معرش بمنطقة 
العارضية (أحد المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة ) بين الشركات المؤهلة بالفئة األولى 

والثانية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة رقم (11311) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن التصنيف 
حسب المبالغ المالية مع إقتراح الهيئة عدم فوز أي مناقص إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع 

الهيئة 
ورقم 11433 المؤرخ في 2018/6/11 المتضمن النسب والتصنيفات للشركات

بيانات المناقصة :
 ال تقبل التجزئة 

 ال تقبل عروض بديلة
 نسبة االوامر التغييرية (%35)

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الثانية فقط مع تعديل نسبة األوامر التغييرية الى 
%25

وااللتزام بشرط الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المتضمن: عدم فوز أي مناقصة 
إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع الهيئة

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page372018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8871
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / م م/ 2016/10-2017 صيانة مشروع 
نخيل الشهداء بين الشركات المؤهلة بالفئة األولى والثانية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة رقم (11311) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن التصنيف 
حسب المبالغ المالية مع إقتراح الهيئة عدم فوز أي مناقص إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع 

الهيئة 
ورقم 11433 المؤرخ في 2018/6/11 المتضمن النسب والتصنيفات للشركات

بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة 

- ال تقبل عروض بديلة
- نسبة االوامر التغييرية(%30)

 

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الثانية فقط مع تعديل نسبة األوامر التغييرية الى 
%25

وااللتزام بشرط الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المتضمن: عدم فوز أي مناقصة 
إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع الهيئة

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8868
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

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

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز / م م / 8 /2018/2017 صيانة مشروع 
تحريج جواخير الوفرة بين الشركات المؤهلة بالفئة االولى والثانية لدى الهيئة لالعمال الزراعية

حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة رقم (11311) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن التصنيف 
حسب المبالغ المالية مع إقتراح الهيئة عدم فوز أي مناقص إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع 

الهيئة 
ورقم 11433 المؤرخ في 2018/6/11 المتضمن النسب والتصنيفات للشركات

بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة 

-ال تقبل عروض بديله
-نسبة االوامر التغييرية (%10)

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ز /م 
م/2017/2016/4 صيانة مشروع تحريج جواخير كبد حيث ان المناقصة ال زالت لدى ديوان 

المحاسبة

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

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الثانية فقط على الفئة الثانية فقط مع تعديل نسبة 
األوامر التغييرية الى %25

وااللتزام بشرط الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المتضمن: عدم فوز أي مناقصة 
إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع الهيئة

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page392018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8870
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ز/م م/2018/2017/2 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في المنطقة الثانية بين الشركات المؤهلة بالفئة االولى والثانية لدى 

الهيئة لالعمال الزراعية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة رقم (11311) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن التصنيف 
حسب المبالغ المالية مع إقتراح الهيئة عدم فوز أي مناقص إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع 

الهيئة 
ورقم 11433 المؤرخ في 2018/6/11 المتضمن النسب والتصنيفات للشركات

بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة 

-ال تقبل عروض بديله
-نسبة االوامر التغييرية(%35)

 

الموضوع
11
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة االولى فقط مع تعديل نسبة األوامر التغييرية الى 
%25

وااللتزام بشرط الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المتضمن: عدم فوز أي مناقصة 
إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع الهيئة

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page402018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8873
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طرح المناقصة المحدودة  رقم هـ ز /
م م / 2018/2017/3 تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة الثالثة بين 

الشركات المؤهلة بالفئة األولى والثانية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة رقم (11311) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن التصنيف 
حسب المبالغ المالية مع إقتراح الهيئة عدم فوز أي مناقص إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع 

الهيئة 
ورقم 11433 المؤرخ في 2018/6/11 المتضمن النسب والتصنيفات للشركات

بيانات المناقصة :
 ال تقبل التجزئة 

 ال تقبل عروض بديلة
 نسبة االوامر التغييرية (%35)

 

الموضوع
12
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة االولى فقط مع تعديل نسبة األوامر التغييرية الى 
%25

وااللتزام بشرط الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المتضمن: عدم فوز أي مناقصة 
إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع الهيئة

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/06/19 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8872
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طرح المناقصة المحدودة ة رقم هـ ز
/ م م /2017/2016/15 صيانة وتشغيل بيوت محمية ومعرشات بمناطق متفرقة من دولة الكويت

بين الشركات المؤهلة بالفئة األولى والثانية حسب التأهيل الزراعي لعام 2018

- اطلع الجهاز على كتب الهيئة رقم (11311) المؤرخ في 2018/6/10 والمتضمن التصنيف 
حسب المبالغ المالية مع إقتراح الهيئة عدم فوز أي مناقص إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع 

الهيئة 
ورقم 11433 المؤرخ في 2018/6/11 المتضمن النسب والتصنيفات للشركات

بيانات المناقصة :
 ال تقبل التجزئة 

 ال تقبل عروض بديلة
 نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
13
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئة الثانية فقط 
وااللتزام بشرط الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المتضمن: عدم فوز أي مناقصة 

إال بمناقصة واحدة فقط من مشاريع الهيئة

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page422018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1702261
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :8664
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

طلب تعديل المدة والقيمة اإلجمالية للتجديد السابع لعقد األمر المباشر رقم 2019/2018/333 
تقديم خدمات الدفع االلكتروني بالوزارة  المبرم مع / شركة الخدمات المصرفية اآللية المشتركة 
لتصبح لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/5/8 بمبلغ تقديري (-/3,000,000د.ك) فقط ثالثة 

ماليين دينار كويتي ال غير بدال من سنة 
وذلك نظرا ألن عمليات الدفع االلكتروني في مراكز الضمان الصحي والمستشفيات والمراكز 

الصحية في تزايد مستمر

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

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

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

لالستمرار بتقديم الخدمة وتجنبا لنقص الكوادر الطبية.

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (2,463,759/66 $) ما يعادل 
(744,301/599 د.ك)  فقط سبعمائة واربعة واربعون الف  وثالثمائة وواحد دينار  وخمسمائة 

وتسعة وتسعون فلس  الغير بنسبة (20%) على قيمة عقد توريد رقم 17/0060G الخاص 
بأعمال مناقصة الخليج رقم (38) توريد االدوية والمستحضرات الطبية المبرم مع/ شركة المعجل 

لالدوية وذلك لزيادة كمية المادة المطلوبة ولتعزيز المخزون

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق الجهة مع وزارة المالية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/46

  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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page432018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8666
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :8665
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :1665807
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/433,140 $) ما يعادل 
(130,892/972 د.ك)  فقط مائة وثالثون الف  وثمانمائة واثنى وتسعون دينار  وتسعمائة واثنى

وسبعون فلس  الغير بنسبة (20%) على قيمة عقد توريد رقم 16/0202G الخاص بأعمال 
مناقصة الخليج رقم (10) توريد الكلية الصناعية المبرم مع/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده

وذلك لزيادة كمية المادة المطلوبة ولتعزيز المخزون

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/340,300 $) ما يعادل 
(102,836/866 د.ك)  فقط مائة واثنين الف  وثمانمائة وستة وثالثون دينار  وثمانمائة وستة 

وستون فلس  الغير بنسبة (20%) على قيمة عقد توريد رقم 17/0090G الخاص بأعمال 
مناقصة الخليج رقم (11) توريد الكلية الصناعية المبرم مع/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده

وذلك لزيادة كميات المادة المطلوبة ولتعزيز المخزون

 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م خ ع / 2014/2013/48 توفير اخصائي نظم معلومات 
لنظام الملف االلكتروني الموحد المبرم مع / شركة الحلول التكنولوجيا المتعددة لمدة ستة اشهر 

اعتبارا من 2018/6/12 بمبلغ اجمالي قدره (-/98,490 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  
واربعمائة وتسعون دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة 

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (1576895) المؤرخ في 2018/3/13 المتضمن طلب 
التمديد بتاريخ خطأ

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على ان يكون التمديد األخير
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

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 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page442018/06/19 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1692805
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :1701475
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1702259
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

طلب التمديد الرابع للبند رقم (1) من عقد المناقصة رقم م خ ع / 2012/2011/65 توريد 
وتركيب خدمة االنترنت و شبكة نقل معلومات السلكية داخلية للمستشفيات المبرم مع / شركة 

كوالتي نت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة أربعة اشهر اعتبارا من 2018/7/9 بمبلغ اجمالي 
قدره (86,979/167 د.ك) فقط ستة وثمانون الف  وتسعمائة وتسعة وسبعون دينار  ومائة 
وسبعة وستون فلس  الغير وذلك لحاجة الوزارة الستمرار الخدمة وعدم انقطاعها ولحين 

االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة.

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع /2017/2016/4 صيانة وتجديد النظام 
االمني لشبكة نقل المعلومات تريند مايكرو بمركز البيانات المبرم مع/ شركة بيت الخبرات 

الستشارات الكمبيوتر لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/6/15 بمبلغ اجمالي قدره 
(39,513/500 د.ك)  فقط تسعة وثالثون الف  وخمسمائة وثالثةعشر دينار  وخمسمائة فلس  

الغير لحين طرح مناقصة جديدة نفس االعمال

 

طلب تمديد عقد ممارسة تسجيل المشتركين في الضمان الصحي وإصدار البطاقات الخاصة بهم 
المبرم مع شركة / الخدمات العامة لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/7/28 حتى 2019/1/27 

بدون اي تكلفة مالية حيث أن المزايدة المطروحة تم الغاءها وجاري اعادة طرحها بعد تعديل 
االشتراطات ويصعب ايقاف الخدمة.

اطلع الجهاز علىكتاب الوزارة رقم 1690885 بتاريخ 2018/5/20 المتضمن الطلب ناقص

 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر عبداللطيف الدويسان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :109
 تاريخ الكتاب :2018/04/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم  ص / م خ ع / 2018/2017/23 تشغيل و صيانة و ادارة 
محرقة كبد (1) لمدة ثالث سنوات على الشركات المتخصصة 

بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغييرية %25

* شروط المناقصة : 
- يجب ان تكون الشركة المتقدمة متخصصة في مجال المعالجة او التخلص من النفايات الخطرة 

او ادارة و تشغيل المشاريع الهندسية
- يجب ان يكون للشركة رأس مال ال يقل عن 500.000 د.ك خمسمائة الف دينار كويتي 
- يجب ان تكون الشركة وكيلة عن شركة مصنعة النظمة التخلص من النفايات الخطرة 

- يجب ان تكون الشركة لديها خبرة في توريد و تشغيل و صيانة و ادارة انظمة التخلص من 
النفايات او مجاالت فنية مشابهة لمدة ال تقل عن 10 سنوات

 

الموضوع
10
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/1199$
 تاريخ الكتاب :2018/06/03
مجموعة الخليج للتأمين ش م ك

 
 

 رقم الكتاب :510
 تاريخ الكتاب :2018/05/15

شركة الهندسة والتقنيات المتعددة ش م ك م
 
 

طلب الشركة التالي:-
أوال: إعادة النظر بترسية المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/16 تقديم خدمات التامين 

الصحي للمواطنين المتقاعدين وذلك لنص المادة (72) من قانون المناقصات العامة.
ثانيا: االستعداد لالجتماع مع الجهاز والسادة وزارة الصحة للمناقشة وشرح كافة العوامل التي 

أخذت عند تقديم األسعار.
ثالثا : على استعداد تمديد الكفالة االولية

 

طلب الشركة استعجال الوزارة باستكمال اجراءات ترسية المناقصة رقم ص/م خ 
ع/2015/2014/43 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة و برامج الحماية من االختراقات 

لمستخدمي االنترتت والبريد االلكتروني في الوزارة

* المناقصة اعاله تحت نطاق 37 من قانون المناقصات العامة

 

الموضوع
11

12

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الشركة بقرار  إلغاء المناقصة

  قرر مجلس ادارة الجهاز استعجال الوزارة بالرد خالل 3 اسابيع

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :8922
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :341
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

 رقم الكتاب :8811
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/389
 تاريخ الكتاب :2018/05/29

 
 
 

طلب شراء و توريد لوازم تجهيز مستشفيات (المجموعة االولى ) من مناقصة الخليج رقم (43)  
من الشركات المذكورة بالكشف المرفق بمبلغ إجمالي قدره (57,482,585/50 $) مايعادل (-

/17,819,602 د.ك)  فقط سبعةعشر مليون  وثمانمائة وتسعةعشر الف  وستمائة واثنين دينار  
الغير.

*علما بان عملية التوريد ستكون على دفعات وسوف يتم تحميل كل سنة مالية بما يخصها

 

(اعيد بحث) طلب الشراء المباشر للوازم المخبرية المذكورة بكتاب الوزارة إلدارة الهندسة 
الطبية من / شركة المعجل لألدوية (وكيل محلي وحصري) بمبلغ إجمالي قدره (-/4,507,620 

د.ك) فقط اربعة ماليين وخمسمائة وسبعة الف وستمائة وعشرون دينار الغير

 

طلب االذن لشراء البند رقم (123) ادوية (حقن) لعالج الفطريات لكافة المستشفيات من/ شركة 
احفاد حمد صالح الحميضي الدوائية (الوحيدة المصنعة للمادة) بمبلغ اجمالي قدره (-

/4,450,000 $) ما يعادل (-/1,352,800 د.ك)  فقط  مليون  وثالثمائة واثنى وخمسون الف  
وثمانمائة دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

طلب الغاء مناقصة الخليج رقم (16) لتوريد لوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم المرساه 
على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
13

14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18/4/119
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :3/8
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :392
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

طلب االذن لشراء أدوية OSELTAMIVIR (TAMIFLU) 75MG وتستخدم لعالج 
انفلوانزا الخنازير 1N1H من/ شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية  بمبلغ تقديري (-
/683,880 د.ك) فقط ستمائة وثالثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون دينار كويتي ال غير

 

طلب اإلذن لشراء أدوية BOSENTAN 125MG والتي تستخدم لعالج ارتفاع الضغط 
الشرياني الرئوي من شركة / الغانم هيلثكير بمبلغ تقديري (523,682/359 د.ك) فقط خمسمائة 
وثالث وعشرون ألف وستمائة واثنان وثمانون دينار كويتي وثالثمائة وتسع وخمسون فلس ال 

غير.

 

طلب االذن لشراء المواد المخبرية المذكورة بكتاب الوزارة تستخدم محاليل مخبرية لجهاز 
VITEK الدارة خدمات المختبرات الطبية باالمر المباشر من/ شركة الخليج المتكاملة لالنظمة 
االمنية (الموزع المحلي للمواد) بمبلغ تقديري قدره (-/490,050 د.ك)  فقط اربعمائة وتسعون 

الف  وخمسون دينار  الغير وذلك وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون رقم 49 في شأن 
المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث انها الشركة 
الوحيدة المسجلة للشركة المصنعة للمواد المذكورة في سجل الموردين في ادارة الهندسة الطبية

 

الموضوع
17

18

19

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1868
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

 رقم الكتاب :11/4/18
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

 رقم الكتاب :122
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعديل على قيمة شراء البند رقم (191-3،2،1) شراء صمامات قلب بقياسات
وأنواع مختلفة لمستشفي الصدري - قسم جراحة القلب وذلك لألسباب التالية:   

- إلغاء البند رقم (191-1) المرسى على/ شركة طارق العوضي وشركاه بمبلغ (-/32,425 د.ك)
- إلغاء البند رقم (191-2) المرسى على شركة التقدم التكنولوجي بمبلغ (-/50,375 د.ك)

-  تعديل المبلغ اإلجمالي للبند رقم (191-3) المرسى على/ شركة نجمة برقان للتجارة العامة 
والمقاوالت ليصبح (-/309,569 د.ك)  فقط ثالثمائة وتسعة الف  وخمسمائة وتسعة وستون 

دينار  الغير بدال من (-/237,000 د.ك) وذلك لزيادة الكمية

 

طلب االذن لشراء أدوية IMATINIB (GLIVEC) 100MG تستخدم لعالج مرضى 
السرطان من / شركة المعجل لألدوية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري (280,729/704 د.ك) 

فقط مائتان وثمانون ألف وسبعمائة وتسع وعشرون دينار كويتي وسبعمائة وأربعة افالس ال غير 
وفقا للمادة رقم 18 من القانون رقم 49 للمناقصات العامة

 

 PULMOZYME INHALATION SOLUTION (اعيد بحث) طلب االذن لشراء
لعالج التليف التكيسي في الرئة لكافة المستشفيات باالمر المباشر من/ شركة علي عبدالوهاب 
المطوع التجارية (موزع وحيد) بمبلغ تقديري (-/226,003 د.ك)  فقط مائتين وستة وعشرون 
الف  وثالثة دينار الغير وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات 

العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

- اطلع الجهاز على التالي:
- صورة من كتاب الوزارة رقم و م ط/132 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن الموافقة على 
الطلب اعاله لتعزيز المخزون وتالفيا الي نقص حاد في االدوية واللوازم الطبية لحين اعداد 

التعديل والرد على الشروط المطلوبة.
- كتاب الوزارة رقم 173المؤرخ في 2018/3/6 المتضمن بأن الشركة موزع للمادة وليس وكيل

حصري.

 

الموضوع
20

21

22

م

  قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على كتاب الجهاز بتاريخ 2018/3/20

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :133
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

 رقم الكتاب :251
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :189
 تاريخ الكتاب :2018/04/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (164) مواد لكشف عن بقايا الخنزير لمختبرات الصحة العامة 
- وحدة كيمياء االغذية من / شركة الدائرة المركزية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-

/217.730 د.ك) فقط مائتين وسبعة عشر الف وسبعمائة وثالثون دينار الغير بعد زيادة الكميات.

اطلع الجهاز على كتاب رقم 401 المؤرخ في 2018/5/28 المتضمن أسباب الشراء من الشركة

 

طلب األذن بالشراء L2 K D/BAG DINEAL 1.36% DEX. NO CAPD وهي 
تستخدم  محاليل الغسيل البتروني اليدوي من / شركة التقدم التكنولوجي  (الموزع الحصري 

والمحلي) بمبلغ تقديري (-/189,000د.ك)  فقط مائة وتسعة وثمانون الف  دينار  الغير ووفقا 
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

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 456 المؤرخ في 2018/5/20 المتضمن احاطتهم بان 
شركة التقدم التكنولوجي تعتبر الموزع الوحيد

 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (178) مستهلكات ومحاليل ألجهزة AMINO ACID لكافة 
مختبرات-وحدة الكيمياء الحيوية من/  شركة التقدم التكنولوجي (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/505,626 يورو) مايعادل (-/181,014 د.ك) فقط مائة واحدى وثمانون الف واربعة 

عشر دينار الغير بعد زيادة الكميات وتقليل عدد المواد.

 

الموضوع
23

24

25

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :209
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :205
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :125
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :1694170
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

طلب االذن لشراء البند رقم (163) مستهلكات خاصة بجهاز لجراحة المناظير  
HARMONIC DISPOSABLES لكافة اقسام الجراحة في المستشفيات من/ شركة ياكو 
الطبية (الوحيدة المصنعة للمادة) بمبلغ اجمالي قدره (-/520,714 $) ما يعادل (-/158,818 

د.ك)  فقط مائة وثمانية وخمسون الف  وثمانمائة وثمانيةعشر دينار  الغير

 

طلب االذن لشراء البند رقم (159) مستهلكات خاصة بقسم مختبر القلب لمستشفى االميري - 
مركز صباح االحمد للقلب من/ شركة التقدم التكنولوجي (خامس اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 

(-/98,100 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  ومائة دينار  الغير بعد تخفيض الكميات

 

 ACL TOP طلب شراء البند رقم (135) محاليل ومستهلكات لفحوصات تخثر الدم على اجهزة
لكافة المختبرات - وحدات الهيماتولوجي من/ شركة تكترون لالجهزة االلكترونية (الوحيدة 

المصنعة للمواد) بمبلغ اجمالي قدره (-/292,836 $) ما يعادل (-/88,144 د.ك)  فقط ثمانية 
وثمانون الف  ومائة واربعة واربعون دينار  الغير بعد زيادة الكميات

 

طلب الغاء الممارسة رقم ص/م س/2016/44-2017 توفير اخصائيي نظم معلومات وفقا الحكام
المادة 55 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وذلك لمالحظات ديوان 

المحاسبة واعادة طرح بممارسة جديدة  بعد اجراء التعديالت الالزمة على الشروط والمواصفات.

 

الموضوع
26

27

28

29

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اإللغاء فقط

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :8894
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :8893
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/998$
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

شركة وربة للتجهيزات الطبية  ذ م م
 
 

طلب الغاء ترسية البند رقم (192-1) شراء مجس نبض الجنين أثناء عملية الوالدة لحاجة كافة 
االقسام في المراكز الصحية مع / شركة اتكو التكنولوجية لالتجار في جميع المعدات 

والمستلزمات وذلك بسبب اعتذار الشركة عن التوريد

 

طلب الغاء ترسية البند رقم (71) شراء محاليل الغسيل البريتوني لحاجة مراكز غسيل الكلى مع /
شركة التقدم التكنولوجي وذلك بسبب عدم موافقة ديوان المحاسبة

 

(إعادة بحث) طلب الشركة إعادة النظر بقرار الجهاز السابق بالموافقة على شراء مواد خاصة 
لعالج مرضى السرطان كونها مصدر وحيد لنفس المادة المسجلة لدى مراقبة األدوية المعتمدة من

وزارة الصحة.

 

الموضوع

الموضوع

30

31

32

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم مع استعجال الجهة بالرد على كتاب 
الجهاز بتاريخ 2018/5/16

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1412$
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

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 الالئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016
1-شركة هانوفر لصيانة المصاعد و الساللم الكهربائية

2-شركة برواست ميديل ايست لتأجير وخدمات نظم المعلومات و الكمبيوتر
3-القدس لتأجير السيارات فرع من شركة القدس اجرة تحت الطلب

4-شركة بلومز تلكوم للهواتف ومستلزماتها
5- شركة فيلوسوفي لالستشارات االعالمية

6-شركة بريميار كير للتجارة العامة 
7-الشركة الدولية للتسويق

8-شركة البشاير المشتركة للتجارة العامة و المقاوالت

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

اإلدارة العامة للطيران المدني

 رقم الكتاب :1590
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :7797
 تاريخ الكتاب :2018/05/29

 
 
 

طلب تفعيل مرحلة اإلشراف باإلتفاقية رقم (أ/ هـ ط/203) للقيام بأعمال العقد رقم أ/ هـ ط/ 
265لإلشراف على إنشاء وإنجاز وصيانة شارع الغوص من الدائري السابع على طريق 

 Egis Bceom International الفحيحيل -األحمدي (212) مع األستشاري العالمي المصمم
بالتعاون مع المكتب المحلي السادة/ دار مازن الصانع لإلستشارات الهندسية بمبلغ إجمالي قدرة 

( 117/ 3.574.808 د.ك) ولمدة (96) شهرا.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق

طلب إعادة توزيع الجهد البشري لإلتفاقية رقم (2017/2016/60 ) الخدمات اإلستشارية 
الخاصة بتنفيذ المشاريع الحكومية للمخطط الهيكلي 2012 في مطار الكويت الدولي حزمة رقم 

(3) وذلك عن طريق الحذف واإلضافة بدون تأثير مالي او زمني على عقد اإلتفاقية .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم الخميس     مدير المشروع

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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

 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز Page552018/06/19 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :5729
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

طلب تعديل قيمة االمر التغييري الرابع للمناقصة رقم االتفاقية ج ك /07/11-08 مشروع كلية 
العلوم اإلدارية وكلية العلوم الحياتية في مدينة صباح السالم  الجامعية - جامعة الكويت المبرم 
مع/ شركة كامبردج سفن أسوشيتس بالتعاون مع دار مستشارو الخليج لإلستشارات الهندسية  

لتصبح (-/662,087 د.ك)  فقط ستمائة واثنى وستون الف  وسبعة وثمانون دينار  الغير بدال من
(-/708,278 د.ك) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 25-06-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


