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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/64
21-ذو الحجة-1439 هـ 

   االثنين 
2018-09-03 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-09-03

)(   االثنين 2018/64 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

د. رنا عبدالله الفارس

محمد ناصر الخرافي
عادل إبراهيم خريبط

السيد/ بدر عبد الرحمن الرفاعي

مشعل منديل القحص
السيد/ فهد علي المراد

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

حامد أحمد العلبان
د.مرسال سعد الماجدي

هيا أحمد الودعاني

عبدالله سعود العبدالرزاق

نائب رئيس 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 وزارة المالية
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

1

2
3
4

5
6

1
2
3
4

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  05-09-2018 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 للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل األمانة العامة لمجلس 
الوزراء

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للشباب
 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 

الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيدة/ عزة الغنيم     باحث قانوني

السيد/ أحمد الشمري     مدير قناة اثراء

م/. نياز خاجة     وكيل مساعد الشئون 
الهندسية

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد / محمد العجمي     مدير الشئون 
المالية

السيدة/ آالء العمر     مهندس مدني

السيد/ يوسف الدويري     وكيل وزارة 
الصحة

السيد/ طالل الكندري     مراقب ادارة 
المناقصات

السيد / احمد العجمي     رئيس قسم الشئون 
الهندسية

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ هيثم درويش     رئيس قسم

السيد/عبد العزيز المهنا     رئيس قسم 
العقود والوثائق

1

2
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4
5

6
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12
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17



 Page42018/09/16 عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

السيدة/ نجاة باقر     مدير ادارة المشتريات 17
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فض العطاءات

وزارة الكهرباء و الماء

وزارة الصحة

وزارة التربية

الرقم :- و ك م 2018/2017/33

الرقم :- م . ط /2018/1

الرقم :- م ع 2017/2016/57

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة منشآت ومرافق الوزارة محافظات (األحمدي - مبارك الكبير 
- الفروانية)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة   تزويد مستشفيات وزارة الصحة باألوكسجين الطبي السائل و تعبئة
سلندرات الغازات الطبية

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير إستشاريين وإخصائيين حاسب ألي لتقديم الدعم الفني في 
مجال نظم وتقنية المعلومات

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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فض العطاءات

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

ديوان الخدمة المدنية

شركة نفط الكويت

الرقم :- أ.ف/2018/2017/2

الرقم :- 7 - 2016 / 2017

2035225-RFQ -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الترميم واالنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة لمساجد 
محافظة العاصمة

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم خدمات تشغيل نظام ديوان الخدمة لدعم المستفيدين

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تزويد رؤوس آبار للحفر التطويري واآلبار الطباشيرية وخدمات 
 SUPPLY OF WELLHEAD FOR DEVELOPMENT اخرى مرتبطة بها

DRILLING & CRATACEOUS WELLS ALONG WITH SERVICES

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

4

5

6

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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فض العطاءات

بنك االئتمان الكويتي

فض عطاء مناقصة/ممارسة  المرحلة األولى من تجهيز مبنى جنوب السرة لبنك اإلئتمان الكويتيالرقم :- 7 /2018 /2019

 

الموضوع
7
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األشغال العامة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/256
 تاريخ الكتاب :2018/08/28

شركـة هيـدروتك الهنـدسيـة ذ. م. م.
 
 

شكوى الشركة لعدم ادراجها بالمناقصة رقم هـ ص/ص/209 أعمال تطوير وتشغيل وصيانة مركز
التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها حيث انه المقاول الحالي بالعقد المباشر الذي 

استندتة الوزارة للشركة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم العنزي     مدير ادارة التصميم

الموضوع
1
م

قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم و ك م 
2017/2016/63 صيانة وتشغيل مكائن إدارة اإلنتاج لدى المشاغل الرئيسية

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/17323
 تاريخ الكتاب :2018/08/16

 
 
 

طلب التمديد االول للعقد رقم (2017/16-2018) الخاص بالمجموعات (8 و 9) في المناقصة 
رقم هـ ش ر 2016/2015/15 أعمال شراء وتوريد متطلبات أنشطة وفعاليات كافة القطاعات 
بالهيئة العامة للرياضة (عقود تغطية كمية/نوعية) المبرم مع/ شركة ايفنت مينا لتنظيم المعارض 
والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء العقد بمبلغ اجمالي قدره 
(-/400,650 د.ك)  فقط اربعمائة الف  وستمائة وخمسون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار 

لحين االنتهاء من اجراءات العقد الجديد لنفس االعمال

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة النتهاء العقد

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للشباب

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء التأمين االولى  للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ ع ش 
/2018/2017/1 توفير ايدي عاملة و أدوات و مواد تنظيف لجميع مراكز و بيوت الشباب 

للهيئة.

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

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين األولي للمناقصين المشاركين للمناقصة رقم 2018/2017/4 
توفير أيدي عاملة (مراسلين وسفرجية ) لجميع مراكز وبيوت الشباب (للهيئة العامة للشباب)

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :175
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

 رقم الكتاب :176
 تاريخ الكتاب :2018/08/05

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/0061-2019 مع/ شركة سفن ستايل للدعاية واالعالن واالنتاج
الفني والمسرحي إلنتاج المسلسل التراثي (حكايات حبابة) بعدد 30 حلقة على شاشة تلفزيون 
الكويت بمبلغ اجمالي قدرة (-/420,000 د.ك) فقط اربعمائة وعشرون الف  دينار  الغير وذلك 

وفقا للمادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد الشمري     مدير قناة اثراء

طلب التعاقد المباشر رقم 2019/2018/0062 مع/ مؤسسة الخير الكويتية لإلنتاج الفني إلنتاج 
برنامج طبخ (جريمبة الشايب) بعدد 30 حلقة على شاشة تلفزيون الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-

/150,000 د.ك) فقط مائة وخمسون الف  دينار  الغير وذلك وفقا للمادة (18) من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8798
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :8797
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2015/2014/10 ( ع ) توفير خدمات التنظيف ونقل 
النفايات واعمال خدماتية بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة العاصمة المبرم مع/ شركة صفا 
الوطنية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق والمدن لمدة سنة إعتبارا من 2018/9/12 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/964,224 د.ك) فقط تسعمائة واربعة وستون الف  ومائتين واربعة وعشرون 
دينار كويتي الغير وذلك لزيادة أجر العامل نظرا لصدور قرار وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل 
رقم (14 لسنة 2017) بشأن تحديد الحد األدنى ألجر العامل ولحين اإلنتهاء من إجراءات طرح 

وترسية المناقصة الجديدة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طالل الكندري     مراقب ادارة المناقصات

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 2015/2014/11 (ع) توفير خدمات التنظيف ونقل 
النفايات واعمال خدماتية بمواقع وزارة الداخلية بمحافظة حولي المبرم مع/ شركة دلما العالمية 
التجارية لمدة سنة إعتبارا من 2018/9/12 بمبلغ إجمالي قدره (-/494,208 د.ك) فقط اربعمائة
واربعة وتسعون الف  ومائتين وثمانية دينار كويتي الغير وذلك لزيادة أجر العامل نظرا لصدور 
قرار وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل رقم (14 لسنة 2017) بشأن تحديد الحد األدنى ألجر 

العامل ولحين اإلنتهاء من إجراءات طرح وترسية المناقصة الجديدة.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان
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جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7066
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

 رقم الكتاب :7471
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2019/2018/2 توفير وتجديد رخص برنامج المايكروسوفت 
ثالث سنوات - على الشركات المسجلين لدى الجهاز وجامعة الكويت للسنة المالية 

(2019/2018)

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

-مقتصرة على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ هيثم درويش     رئيس قسم

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/48-2019 صيانة أجهزة ونظام التخزين النسخة 
االحتياطية المركزية لمدة عام - مركز نظم المعلومات - قسم نظم التشغيل - جامعة الكويت على 

الشركات المسجلة لدى الجهاز و جامعة الكويت لسنة 2018/2019

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5992
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

 رقم الكتاب :8841
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التمديد االول لعقد رقم 74-2016/2015 المناقصة رقم هـ ع/ش أ 
م/2015/2014/19 استئجار سيارات مختلفة للهيئة المبرم مع/شركة الخليج لتأجير السيارات 

لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/11/30 حتى 2019/5/29 بمبلغ اجمالي قدره (-/295,865 
د.ك) فقط مائتين وخمسة وتسعون الف  وثمانمائة وخمسة وستون دينار  الغير لحين االنتهاء من

اجراءات طرح المناقصة رقم 2019/2018/5

اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم (7616) المؤرخ بتاريخ 2018/7/16 المتضمن وجود 
مناقصة جديدة في مرحلة أخذ الموافقات قبل الطرح

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

 

طلب التمديد السادس لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2013/2012/60 تشغيل وصيانة 
واصالح الخدمات الهندسية لمحطة تبريد كلية التربية االساسية للهيئة المبرم مع / شركة يوسف 
أحمد الغانم وأوالده لمده ستة اشهر اعتبارا من 2018/9/13 حتى 2019/3/12 بمبلغ اجمالي 
قدره (-/86,100 د.ك) فقط ستة وثمانون الف ومائة دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات 

المناقصة الجديده رقم 25-2017/2016 اإلقفال في 2018/10/28 

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

 

الموضوع
1

2

م

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

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور ممثل الجهة

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14769
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :14887
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م /2014/2013/26(ع) توفير عمالة متخصصة 
للعمل بادارة االنتاج الحيواني المبرم مع/ شركة الرواد للخدمات الزراعية لمدة ثالث أشهر 

اعتبارا من 2018/8/15 حتى 2018/11/14 بمبلغ إجمالي قدره (-/22.225 د.ك)  فقط اثنى 
وعشرون الف  ومائتين وخمسة وعشرون دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة رقم ه ز/م م/2018-2017/20

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نجاة باقر     مدير ادارة المشتريات

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2015/2014/22 توريد و نقل مياه لبعض مرافق
الهيئة المبرم مع/ شركة MBN المتحدة التجارية لمدة ثالث شهور اعتبارا من 2018/11/11 
حتى 2019/1/10 بمبلغ إجمالي قدره (17,327/550 د.ك)  فقط سبعةعشر الف  وثالثمائة 
وسبعة وعشرون دينار  وخمسمائة وخمسون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2018-2017/18

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان
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األمانة العامة لمجلس الوزراء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9536
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :8984
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم 100 توفير اختصاصيين وعمالة متخصصة لالمانة المبرم
مع/ شركة الفضاء السبراني لالستشارات وتقنية المعلومات لمدة سنة اعتبارا من 2018/9/5 

حتى 2019/9/4 بمبلغ اجمالي قدره (-/141,000 د.ك)  فقط مائة واحدى واربعون الف  دينار  
الغير بنفس الشروط واالسعار لالسباب الموضحة بالكشف المرفق بكتاب االمانة.

اطلع الجهاز على كتاب االمانة رقم 8725 بتاريخ 2018/7/25 المتضمن اسباب التجديد .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عزة الغنيم     باحث قانوني

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم (18) اعداد وتركيب الزينة لمباني الجهات التابعة لألمانة 
أثناء احتفاالت الكويت باألعياد والمناسبات الوطنية (يناير-فبراير2019) بين الشركات المؤهله 
وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016والئحته التنفيذية

الصادرة بموجب المرسوم رقم (2017/30)

*بيانات الممارسة: 
-قابلة للتجزئة

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة/ فهد المراد

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

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :6313
 تاريخ الكتاب :2018/08/05

 
 
 

 رقم الكتاب :6245
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

(أعيد بحث) طلب التمديد الثالث لألمر التغييري الثاني لعقد المناقصة رقم م و ث ف ا 
2013/2012/5 خدمات األمن والحراسة للمقر الرئيسي للمجلس واالدارات التابعة له المبرم 

مع/ الشركة العالمية لألمن والسالمة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/11/15 حتى 
2019/5/14 بمبلغ اجمالي قدره (-/44,676 د.ك)  فقط اربعة واربعون الف وستمائة وستة 

وسبعون دينار ال غير

- اطلع الجهاز على كتاب المجلس رقم 3799 المؤرخ في2018/4/22 المتضمن طلب التمديد 
بتاريخ خطأ

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / محمد العجمي     مدير الشئون المالية

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم م و ث ف أ/2012/2011/7 أعمال إعادة تأهيل متحف 
الكويت الوطني (المرحلة الرابعة) العمال التشطيبات و االعمال الخارجية المبرم مع/ شركة 

المدير الكويتي للتجارة العامة والمقاوالت اعتبارا من 2018/10/1 حتى 2019/2/17 دون اي 
تكلفة مالية وذلك لتأخر بصرف دفعاته ارقام (11, 12, 13, 14)

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

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :6335
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

 رقم الكتاب :77
 تاريخ الكتاب :2018/08/26

شركة االلفين للطباعة والنشر والتوزيع ش م ك م
 
 

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

2018/12/1  حتى 2019/5/30 ذلك بسبب إلغاء المناقصة البديلة رقم2-2018/2017 وجاري
إعداد مناقصة بمواصفات جديدة 

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

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

 

شكوى الشركة من عدم وجود مواصفات مكتوبة و مفصلة لورق الغالف المطلوبة للمناقصة رقم 
م و ث ف أ 2018/2017/10 طباعة سلسلة عالم المعرفة.

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة والرد خالل أسبوع من تاريخه

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/64  عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page202018/09/16 اجتماع رقم :

الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7958
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :8674
 تاريخ الكتاب :2018/08/09

 
 
 

طلب التجديد االول لعقد الممارسة رقم دأ/م/61 أعمال تقديم خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية 
لمبنى المؤتمرات في قصر بيان المبرم مع/شركة دانا وبيركلي التجارية لمدة ثالث سنوات اعتبارا
من 2019/1/1 حتى 2021/12/31 بمبلغ اجمالي وقدره (-/186,480د.ك)  فقط مائة وستة 
وثمانون الف  واربعمائة وثمانون دينار  الغير وذلك لقيام الشركة باعمال العقد بشكل ممتاز 

ووفق الشروط والمعايير المنصوص عليها

اطلع الجهاز على التالي: 
- كتاب الديوان رقم8477 المؤرخ في 2018/8/6 و المتضمن تاريخ وبداية سبب التجديد

- كتاب رقم 8977 بتاريخ 2018/8/30 المتضمن الميزانية تسمح بالصرف

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

م/. نياز خاجة     وكيل مساعد الشئون الهندسية

  VVIP طلب التمديد العاشر لعقد رقم دأ/م/2 اعمال تنظيف قاعة التشريفات المطار األميري
المبرم مع/ شركة تنظيفكو لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2018/9/1 حتى 2019/2/28 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/96.720 د.ك)  فقط ستة وتسعون الف  وسبعمائة وعشرون دينار  الغير وذلك 
لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم (دأ/م/361)

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
عدم موافقة كل من:

عضو مجلس ادارة الجهاز/ عادل خريبط
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / فهد المراد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :8543
 تاريخ الكتاب :2018/08/08

 
 
 

طلب التالي:
-أوال:تعديل القيمة االجمالية للتمديد الثالث ورقم الممارسة للعقد لتصبح دأ/م/279 استئجار 

سيارات متنوعة لخدمات الديوان األميري بدون سائق المبرم مع/شركة المال إلستئجار و تأجير 
المركبات و المكائن لمدة شهرين ليصبح(-/60,106د.ك)  فقط ستون الف  ومائة وستة دينار  

الغير بدال من (-/90,159د.ك)  فقط تسعون الف  ومائة وتسعة وخمسون دينار  الغير 

-ثانيا: التمديد الرابع لعقد الممارسة لمدة شهرين اعتبارا من 2018/9/1 حتى 2018/10/31 
بمبلغ اجمالي قدره(-/60,106د.ك) فقط ستون الف  ومائة وستة دينار  الغير  وذلك لحين 

االنتهاء من اجراءات ترسية الممارسة رقم دأ/م/279.

اطلع الجهاز على التالي:
- كتاب الديوان رقم 8160 بتاريخ 2018/7/26 المتضمن التمديد الرابع لعقد الممارسة.

- كتاب الديوان رقم 8978 بتاريخ 2018/8/28 المتضمن الميزانية تسمح بالصرف.

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على البند اوال و ثانيا

البيـــــــــــــــــــان



2018/64  عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page222018/09/16 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8771
 تاريخ الكتاب :2018/08/14

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة رقم د أ/هـ/161 مشروع تطوير التصميم وإنشاء 
وإنجاز وصيانة حديقة الشهيد المرحلة الثالثة بين الشركات التي تم تأهيلها من قبل الديوان 

األميري

اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 9172 المؤرخ في 2018/9/2 المتضمن أسس ومعايير 
تأهيل الشركات

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة

* شروط المناقصة:
- على أن يتم التوريد من المصنعين المذكورين بوثائق المناقصة

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8496
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم دأ/هـ/346 أعمال التشغيل والصيانة لمشروع حلبة 
السيارات بين الشركات التي تم تأهيلها من قبل الديوان األميري

*اطلع الجهاز على كتابي الديوان التاليين:
- كتاب رقم 8677 المؤرخ في 2018/8/9 المتضمن المعايير واألسس التي تم تقييم الشركات 

بها
- كتاب رقم 8890 المؤرخ في 2018/8/15 المتضمن شطب شركة سيد حميد بهبهاني وأوالده 

من قائمة الشركات

*بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل عروض بديلة

*شروط المناقصة:
- مدة ضمان السالمة والصيانة لألجهزة والمعدات 5 سنوات

- مدة ضمان سالمة أعمال الطبقات العازلة للرطوبة والماء تكون 10 سنوات
- مدة ضمان وسالمة المباني والمنشآت تكون 10 سنوات

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1080$
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1813$
 تاريخ الكتاب :2017/12/13

 
 
 

 2041323- RFP اعادة النظر بقرار الجهاز السابق و االذن بطرح المناقصة المحدودة رقم
تحسين انتاجية مركزي التعزيز رقم BS-140&150 شاملة استبدال مرافق ازالة المياه 

150 & 140- ENHANCEMENT OF BOOSTER STATIONS BS
INCLUDING REPLACMENT OF DEHYDRATION FACILITIES

(B15) على قائمة الشركات المعتمدة لدى شركة النفط تحت الفئة 
*بيانات المناقصة:

-ال تقبل عروض بديلة
-ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ لطيفة جاسم المطوع     رئيس فريق عمل خدمات العقود االستشارية

(أعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على طرح المناقصة المحدودة 
رقم RFP-2032970 تزويد خدمات التمريض لمستشفى األحمدي بين الشركات التي تم تأهيلها 

واعتمادها لدى الشركة تحت الفئتين المتخصصتين (83) و (93) دون تكرار المبينة بالكشف 
المرفق بكتاب الشركة 

بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل العروض البديلة

- اطلع الجهاز على كتاب رقم (1846) بتاريخ 2018/8/1 المتضمن تعديل شروط المناقصة 
وصورة من موافقة اللجنة العليا

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1710$
 تاريخ الكتاب :2018/07/18

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1848$
 تاريخ الكتاب :2018/08/01

 
 
 

طلب طرح المناقصة  المحدودة رقم RFP- 2032135 رفع كفاءة منشآت إدارة المياه 
WATER FACILITIES UPGRADATION على الشركات المعتمدة تحت فئات 

التخصصية المحددة بكتاب الشركة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

افادة شركة النفط باضافة شركة مارك للتكنولوجية الى قائمة الشركات المدعوة لالشتراك 
بالمناقصة  المحدودة

رقم RFP-2045041 تركيب مشعب رئيسي جديد للغاز منخفض الضغط وأعمال اخرى مرتبطة 
 INSTALLATION OF NEW LP GAS RING به في منطقة الشعيبة الصناعية

 HEADER AN ASSOCIATED  WORKS AT SHUAIBA INDUSTRIAL
AREA مقتصرة على قائمة الشركات المؤهلة والمعتمدة لدة شركة نفط الكويت تحت الفئة 

(A2) التخصصية

 

الموضوع
3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على مشاركة شركة مارك للتكنولوجية 
للتجارة العامة والمقاوالت

عدم موافقة 
عضو مجلس االدارة / حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1890$
 تاريخ الكتاب :2018/08/08

 
 
 

افادة الشركة بإضافة/ شركة مارك للتكنولوجية للتجارة العامة والمقاوالت لإلشتراك بالمناقصة 
المحدودة رقم RFP-2026500 خدمات الصيانة واإلصالح لخطوط األنابيب التابعة إلدارة 

أصول الغاز 
 MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES OF PIPLEINES FOR

(A2) حيث أنه تم اعتمادها تحت الفئة التخصصية GAS MANAGEMENT ASSETS

 

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على مشاركة شركة مارك للتكنولوجية 
للتجارة العامة والمقاوالت

عدم موافقة
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

 رقم الكتاب :201821276
 تاريخ الكتاب :2018/08/12

 
 
 

 رقم الكتاب :201821941
 تاريخ الكتاب :2018/08/26

 
 
 

 رقم الكتاب :201819992
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

إفادة الجهاز بانتهاء التأمين األولي للشركات المشاركين بالمناقصة رقم م ع /2017/2016/7 
أعمال الصيانة والترميم واألعمال اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة ديوان عام الوزارة (المنطقة 

الثانية)

 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/15 لتنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة الثانية ) على/ شركة منافع الخير 

للتجارة العامة و المقاوالت (اقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات  بنسبة خصم (-
(23,50

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبد العزيز المهنا     رئيس قسم العقود والوثائق

طلب تمديد التأمين االولي للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع/2017/2016/51 صيانة 
الشبكات الحاسوبية و ملحقاتها في مدارس منطقتي العاصمة و حولي التعليميتين والمواقع 

التابعة للوزرة لحاجة /ادارة نظم المعلومات لمدة ثالثة اشهر.

 

طلب استبدال عدد (5) مدارس كمواقع بديلة لتنفيذ اعمال المناقصة رقم م ع /2016/2015/34 
مشروع تصميم وترخيص وانشاء وانجاز وصيانة عدد ( 10 ) صاالت تربية بدنية في مدارس 

وزارة التربية بمنطقة الجهراء التعليمية بنظام تسليم المفتاح المبرم مع/ شركة ارسان للمقاوالت 
والتجارة لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
1

2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تمديد التأمين األولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة 

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :201821430
 تاريخ الكتاب :2018/08/13

 
 
 

 رقم الكتاب :201821072
 تاريخ الكتاب :2018/08/09

 
 
 

 رقم الكتاب :201817133
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم م ع/2014/2013/69 إصالح و تشغيل و صيانة معدات 
التكييف و التبريد و التدفئة و التهوية لمباني مدارس وزارة التربية التابعة لمراقبة منطقة 

الجهراء التعليمية (المنطقة الثنية) المبرم مع/ شركة علي محمد ثنيان الغانم و أوالده للتجارة 
العامة اعتبارا من 2018/8/22 حتى 2018/12/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/86,210 د.ك) فقط 

ستة وثمانون الف  ومائتين وعشر دينار  الغير وذلك حسب كتاب الجهه الطالبة.

 

طلب تعديل تاريخ التمديد االول العقد رقم (480) للمناقصة رقم م ع/2015/2014/34 تقديم 
خدمات استشارية و الدعم الفني اتخصصي بمجال نظم و تقنية المعلومات المبرم مع/ الشركة 

العربية لخدمات الكمبيوتر ايمس لمدة تسعة أشهر لتصبح من 2018/10/18 حتى 2019/7/17 
بدال من 2018/10/17 حتى 2019/7/16.

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ع /2018/2017/22 توريد وتركيب ونقل أثاث المكتبات 
المدرسية للعام المالي 2018/2017  على الشركات المتخصصة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع

الموضوع

5

6

7

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :201820711
 تاريخ الكتاب :2018/08/06

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2018/11-2019 مع/ شركة النوير الكويتية الدارة المشاريع لتنفيذ 
برنامج بريق للتفكير االيجابي والرفاهية النفسية المتكاملة ضمن برنامج خطة التنمية 

2019/2018 بمبلغ اجمالي قدره (279,989/200 د.ك)  فقط مائتين وتسعة وسبعون الف  
وتسعمائة وتسعة وثمانون دينار  ومائتى فلس  الغير بناءا على المادة رقم (18) من قانون 

المناقصات رقم 49 لسنة 2016

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (201821432) المؤرخ في 2018/8/14 المتضمن 
تضمين المادة رقم (18) من قانون المناقصات

 

الموضوع
8
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :10
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1565$
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 INNOGY SE تظلم شركة الرسن وتيبرو الكويت كونستركشن للمقاوالت العامة وكيل شركة
على نتيجة تأهيل المناقصة رقم T&R-KNPC/PQ/001 تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة 

الدبدبة للطاقة الكهروضوئية للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكوتيتة  رقم 150 بتاريخ 2018/8/14 
المتضمن الرد عن نتيجة تأهيل الشركات المشاركة بالمناقصة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيدة/ مليحة الفودري     رئيس قسم التنسيق

 001/T&R-KNPC/PQ تظلم شركة هانوا للهندسة واالنشاءات نتيجة تأهيل المناقصة رقم
تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة الكهروضوئية للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية رقم 150 المؤرخ في 2018/8/14 
المتضمن اسباب عدم تأهيل الشركات للمناقصة

 

الموضوع
1

2

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز قبول التظلم شكال ورفضه موضوعا وذلك لالسباب الوارد بكتاب 
الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: قبول التظلم شكال وموضوعا 

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركة وتضاف ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة أعاله 
وذلك لعدم ادراج ونشر آلية التقييم المالي الخاصة بشركة البترول الوطنية الكويتيه مع وثائق 

التأهيل عند الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :151
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1580$
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

تظلم  شركة محمد عبد المحسن الخرافي واوالده للتجارة العامة والمقاوالت العامة والمنشات 
الصناعية على نتيجة تأهيل المناقصة رقم T&R-KNPC/PQ/001 تأهيل مقاولين لبناء 

وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة الكهروضوئية للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكوتيتة  رقم 150 بتاريخ 2018/8/14 
المتضمن الرد عن نتيجة تأهيل الشركات المشاركة بالمناقصة .

 

-KNPC/PQ تظلم شركة السويدي الكتريك للمشاريع الهندسية على نتيجة تأهيل المناقصة رقم
T&R/001 تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة الكهروضوئية للقطاع النفطي 

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية رقم 150 المؤرخ في 2018/8/14 
المتضمن اسباب عدم تأهيل الشركات للمناقصة

 

الموضوع
3

4

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز قبول التظلم شكال ورفضه موضوعا وذلك لالسباب الوارد بكتاب 
الجهة

  قرر مجلس ادارة الجهاز قبول التظلم شكال ورفضه موضوعا وذلك لالسباب الوارد بكتاب 
الجهة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :114
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

 رقم الكتاب :100
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

تظلم شركة الدار للهندسة واالنشاءات وكيل شركة PUNJI LOYD على نتيجة تأهيل 
المناقصة رقم T&R-KNPC/PQ/001 تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة 

الكهروضوئية للقطاع النفطي 

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية رقم 150 المؤرخ في 2018/8/14 
المتضمن اسباب عدم تأهيل الشركات للمناقصة

 

تظلم شركة China Gezhouba Group Company Limitedعلى نتيجة تأهيل المناقصة 
رقم T&R-KNPC/PQ/001  تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة 

الكهروضوئية للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكوتيتة  رقم 150 بتاريخ 2018/8/14 
المتضمن الرد عن نتيجة تأهيل الشركات المشاركة بالمناقصة .

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: قبول التظلم شكال وموضوعا 

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركة وتضاف ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة أعاله 
وذلك لعدم ادراج ونشر آلية التقييم المالي الخاصة بشركة البترول الوطنية الكويتيه مع وثائق 

التأهيل عند الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

  قرر مجلس ادارة الجهاز قبول التظلم شكال ورفضه موضوعا وذلك لالسباب الوارد بكتاب 
الجهة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/1489$
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :25
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

تظلم شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت على نتيجة تأهيل المناقصة رقم 
T&R-KNPC/PQ/001 تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة الكهروضوئية 

للقطاع النفطي 

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية رقم 150 المؤرخ في 2018/8/14 
المتضمن اسباب عدم تأهيل الشركات للمناقصة

 

CHINA CAMC ENGINEERING تظلم شركة ميوفس للتجارة العامة والمقاوالت وكيل
CO., LTDعلى نتيجة تأهيل المناقصة رقم T&R-KNPC/PQ/001  تأهيل مقاولين لبناء 

وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة الكهروضوئية للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكوتيتة  رقم 150 بتاريخ 2018/8/14 
المتضمن الرد عن نتيجة تأهيل الشركات المشاركة بالمناقصة .

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: قبول التظلم شكال وموضوعا 

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركة وتضاف ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة أعاله 
وذلك لعدم ادراج ونشر آلية التقييم المالي الخاصة بشركة البترول الوطنية الكويتيه مع وثائق 

التأهيل عند الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: قبول التظلم شكال وموضوعا 

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركة وتضاف ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة أعاله 
وذلك لعدم ادراج ونشر آلية التقييم المالي الخاصة بشركة البترول الوطنية الكويتيه مع وثائق 

التأهيل عند الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/1559$
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1456$
 تاريخ الكتاب :2018/06/14

 
 
 

تظلم شركة ALFANAR COMPANY CONSORTIUMعلى نتيجة تأهيل المناقصة 
رقم T&R-KNPC/PQ/001  تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة 

الكهروضوئية للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية رقم 150 المؤرخ في 2018/8/14 
المتضمن اسباب عدم تأهيل الشركات للمناقصة

 

تظلم شركة باور كونستركشن كوربوريشن أوف تشينا على نتيجة تأهيل المناقصة رقم 
T&R-KNPC/PQ/001  تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة الكهروضوئية 

للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على   كتاب شركة البترول الوطنية الكوتيتة  رقم 150 بتاريخ 2018/8/14 
المتضمن الرد عن نتيجة تأهيل الشركات المشاركة بالمناقصة .

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: قبول التظلم شكال وموضوعا 

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركة وتضاف ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة أعاله 
وذلك لعدم ادراج ونشر آلية التقييم المالي الخاصة بشركة البترول الوطنية الكويتيه مع وثائق 

التأهيل عند الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: قبول التظلم شكال وموضوعا 

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركة وتضاف ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة أعاله 
وذلك لعدم ادراج ونشر آلية التقييم المالي الخاصة بشركة البترول الوطنية الكويتيه مع وثائق 

التأهيل عند الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/1454$
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1455$
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

 petrofac international limited تظلم شركة مركز العمر للتجارة العامة والمقاوالت وكيل
على نتيجة تأهيل المناقصة رقم T&R-KNPC/PQ/001  تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة

الدبدبة للطاقة الكهروضوئية للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكوتيتة  رقم 150 بتاريخ 2018/8/14 
المتضمن الرد عن نتيجة تأهيل الشركات المشاركة بالمناقصة .

 

تظلم شركة الصمود للتجهيزات البترولية وكيل reliance infrastructure ltd على نتيجة 
تأهيل المناقصة رقم T&R-KNPC/PQ/001  تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة 

للطاقة الكهروضوئية للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكوتيتة  رقم 150 بتاريخ 2018/8/14 
المتضمن الرد عن نتيجة تأهيل الشركات المشاركة بالمناقصة .

 

الموضوع
11

12

م

  قرر مجلس ادارة الجهاز قبول التظلم شكال ورفضه موضوعا وذلك لالسباب الوارد بكتاب 
الجهة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: قبول التظلم شكال وموضوعا 

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركة وتضاف ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة أعاله 
وذلك لعدم ادراج ونشر آلية التقييم المالي الخاصة بشركة البترول الوطنية الكويتيه مع وثائق 

التأهيل عند الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/1564$
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

 رقم الكتاب :4
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

تظلم  شركة اوبن تاور للتجارة العامة والمقاوالت وكيل jaiprakash associates ltd على 
نتيجة التأهيل المسبق لمشروع الدبدبة للطاقة المتجددة التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية 

وطلب اعادة النظر بتأهيل الشركة

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية رقم 150 المؤرخ في 2018/8/14 
المتضمن اسباب عدم تأهيل الشركات للمناقصة

 

 inner mongolia energy تظلم شركة البريمي االولى للتجارة العامة وكيل عن
engineering co. ltd على نتيجة تأهيل المناقصة رقم T&R-KNPC/PQ/001  تأهيل 

مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة الكهروضوئية للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكوتيتة  رقم 150 بتاريخ 2018/8/14 
المتضمن الرد عن نتيجة تأهيل الشركات المشاركة بالمناقصة .

 

الموضوع
13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: قبول التظلم شكال وموضوعا 

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركة وتضاف ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة أعاله 
وذلك لعدم ادراج ونشر آلية التقييم المالي الخاصة بشركة البترول الوطنية الكويتيه مع وثائق 

التأهيل عند الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

  قرر مجلس ادارة الجهاز قبول التظلم شكال ورفضه موضوعا وذلك لالسباب الوارد بكتاب 
الجهة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

الرسائل الواردة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :117
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

تظلم شركة خالد علي الخرافي واخوانه للمقاوالت االنشائية على نتيجة تأهيل المناقصة رقم 
T&R-KNPC/PQ/001  تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة الكهروضوئية 

للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكوتيتة  رقم 150 بتاريخ 2018/8/14 
المتضمن الرد عن نتيجة تأهيل الشركات المشاركة بالمناقصة .

 

-KNPC/PQ على نتيجة تأهيل المناقصة رقم ABENGOA ABENER تظلم شركة
T&R/001  تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة الكهروضوئية للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية رقم 150 المؤرخ في 2018/8/14 
المتضمن اسباب عدم تأهيل الشركات للمناقصة

 

الموضوع
15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: قبول التظلم شكال وموضوعا 

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركة وتضاف ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة أعاله 
وذلك لعدم ادراج ونشر آلية التقييم المالي الخاصة بشركة البترول الوطنية الكويتيه مع وثائق 

التأهيل عند الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: قبول التظلم شكال وموضوعا 

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركة وتضاف ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة أعاله 
وذلك لعدم ادراج ونشر آلية التقييم المالي الخاصة بشركة البترول الوطنية الكويتيه مع وثائق 

التأهيل عند الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/1501$
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

تظلم شركة اوراسكوم االنشائية للمقاوالت العامة للمباني على نتيجة تأهيل المناقصة رقم 
T&R-KNPC/PQ/001 تأهيل مقاولين لبناء وتشغيل محطة الدبدبة للطاقة الكهروضوئية 

للقطاع النفطي  

إطلع الجهاز على  كتاب شركة البترول الوطنية الكوتيتة  رقم 150 بتاريخ 2018/8/14 
المتضمن الرد عن نتيجة تأهيل الشركات المشاركة بالمناقصة .

 

الموضوع
17
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
اوال: قبول التظلم شكال وموضوعا 

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركة وتضاف ضمن قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة أعاله 
وذلك لعدم ادراج ونشر آلية التقييم المالي الخاصة بشركة البترول الوطنية الكويتيه مع وثائق 

التأهيل عند الطرح

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / حامد العلبان

 العضو ممثل الجهة في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1805807
 تاريخ الكتاب :2018/08/08

 
 
 

 رقم الكتاب :1759342
 تاريخ الكتاب :2018/07/18

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز واالذن بطرح المناقصة المحدودة رقم ص /م خ ع 
/2018/2017/27 مشروع انشاء وانجاز وصيانة مركز كبد الصحي بمنطقة الجهراء الصحية 

على الشركات المصنفة بالفئة االولى لالعمال االنشائية و مقاولي الباطن بالفئة الثانية

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ يوسف الدويري     وكيل وزارة الصحة
الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

طلب طرح المناقصة العامة رقم ص/ م خ ع / 15 / 2018 /2019 تنفيذ البرامج الوقائية 
والعالجية لصحة الفم واألسنان لتالميذ المدارس بالمناطق الصحية  (الفروانية والجهراء)

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية ( %25)
-لم يتم نشر الخطة السنوية

-شروط المناقصة:
-يجب ان يكون المناقص المتقدم متخصص في المجال الطبي وكيال او ممثال الحدى الجامعات و 

المعاهد المتخصصة في تنفيذ البرامج موضوع المناقصة
-خبرة ال تقل عن خمس سنوات في االعمال الطبية وله االمكانيات الفنية الالزمة

 

الموضوع
1

2

م

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم رقم 2018/55  المنعقد في 
2018/7/23 و المتضمن الموافقة على ان تطرح على:

1-الشركات المصنفة بالفئة الثالثة لالعمال االنشائية
2-مقاولي الباطن بالفئة الثالثة و الرابعة

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1701470
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1805819
 تاريخ الكتاب :2018/08/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم م خ ع /2017/36/ 2018 حراسة وامن مرافق الوزارة 
(المجموعة االولي) مناطق ( العاصمة - حولي - مبارك الكبير )واإلدارات والمراكز التابعة لهما

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة
-مدة العقد 3 سنوات و يحق للوزارة تجديده لمدة او لمدد اخرى

-الخبرة في هذا المجال لمدة 3 سنوات و ان يقدم  صور لثالث عقود على االقل من جهات 
حكومية او مؤسسات عامة بنفس درجة هذا العقد على االقل من حيث عدد العمالة المطلوبة

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق باالذن  بطرح المناقصة المحدودة رقم ص /م خ ع 
/2018/2017/33 مشروع انشاء وانجاز وصيانة توسعة مركز بيند القار الصحي لطب االسنان 

على الشركات المصنفة بالفئة االولى لالعمال االنشائية و مقاولي الباطن بالفئة الثانية

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-االوامر التغييرية (%10)

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2018/55  المنعقد في 
2018/7/23 و المتضمن الموافقة على ان تطرح على:

1-الشركات المصنفة بالفئة الثالثة لالعمال االنشائية
2-مقاولي الباطن بالفئة الثالثة و الرابعة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :59
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

 رقم الكتاب :18/4/12
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :18/7/416
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

طلب اإلذن لشراءD ELECSYS - VITAMIN  مواد تستخدم فحوصات للكشف عن فيتامين
د3 لعمل فحوصات هرمونية  باالمر المباشر من/ شركة ياكو الطبية (وكيل حصري) بمبلغ تقديري
(-/2,229,981 د.ك)  فقط  مليونين  ومائتين وتسعة وعشرون الف  وتسعمائة واحدى وثمانون

دينار  الغير وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة لدى ادارة المستودعات الطبية وذلك وفقا 
للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم رقم 2017/30

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 2018/477 المؤرخ في 2018/8/9 المتضمن افادة الوزارة 
بانتقال الوكالة من شركة ياكو الى شركة الدائرة المركزية

 

 U1000 WILATE لشراء المادة (005IV8) طلب طرح الممارسة العامة رقم
,UNIT:VIL تستخدم لعالج أمراض الدم بين الشركات المتخصصة فقط في المادة المطلوبة 
وذلك وفقا لنص المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016والئحته 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم (2017/30)

 

 ECULIZUMAB (SOLIRIS) 300 MG طلب اإلذن بالتعاقد المباشر لشراء المادة
تستخدم لعالج امراض الدم من / شركة طيبا الستيراد األدوية والمستلزمات الطبية (الموزع 

المحلي) بمبلغ تقديري (-/1,504,000 د.ك) فقط مليون وأربعمائة وخمسة آالف دينار كويتي ال 
غير وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته 

التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

الموضوع
5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشراء من / شركة الدائرة المركزية

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 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على افادة ممثل الجهة بأن الشركة موزع وحيد

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :110
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :58
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/60
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

طلب شراء المادة VEDOLIZUMAB(ENTYVIO) 300MG لعالج الكرونز من/ شركة 
علي عبدالوهاب المطوع التجارية (الموزع المحلي) بمبلغ تقديري(-/964,308 د.ك )  فقط 

تسعمائة واربعة وستون الف وثالثمائة وثمانية دينار الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون 
رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 2017/30

 

طلب اإلذن لشراء المادة U400 (IMIGLUCERASE (CEREZYME تستخدم لعالج 
مرض الجوشر (الموزع المحلي) من / شركة بدر سلطان واخوانه بمبلغ تقديري (-/890,500 
د.ك) فقط ثمانمائة وتسعون ألف وخمسمائة دينار كويتي ال غير وذلك وفقا لنص المادة رقم 18 
من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم 

2017/30

 

طلب اإلذن بالشراء المباشر لمورد B-HCG 2010ELEC  مواد تستخدم لعمل فحوصات 
هرمونية   من/ شركة ياكو الطبية (وكيل حصري) بمبلغ تقديري (-/688,644 د.ك)  فقط ستمائة 

وثمانية وثمانون الف  وستمائة واربعة واربعون 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 كتاب رقم 2018/477 المؤرخ في 2018/8/9 المتضمن طلب تحويل 
الوكالة لشركة الدائرة المركزية النتقال الوكالة

 

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على افادة ممثل الجهة بأن الشركة موزع وحيد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشراء من / شركة الدائرة المركزية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/14
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/51
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :126/10/17
 تاريخ الكتاب :2018/07/24

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/536 شراء األجهزة والمعدات الطبية على / شركة 
التقدم التكنولوجي (رابع أقل االسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ اجمالي قدره (-/ 

546.000 د.ك) فقط خمسمائة وستة واربعون الف دينار الغير 

 

طلب االذن لشراء المواد المخبرية المذكورة بكتاب الوزارة الدارة خدمات المختبرات الطبية 
وكافة المختبرات باالمر المباشر من/ شركة ياكو الطبية (الوكيل الحصري) بمبلغ تقديري (-

/449,893 د.ك)  فقط اربعمائة وتسعة واربعون الف  وثمانمائة وثالثة وتسعون دينار  الغير 
وفقا للمادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 
بموجب المرسوم رقم 2017/30 حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمواد في سجل الموردين 

في ادارة الهندسة الطبية

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 2018/477 المؤرخ في 2018/8/9 المتضمن بانتقال الوكالة من 
شركة ياكو الى الدائرة المركزية

 

 HYDROCORTISONE شراء مادة(143N71) طلب طرح الممارسة المحدودة رقم
V.I&.M.I MG100. لعالج األزمات التنفسية إلدارة المستودعات الطبية وذلك وفقا لنص 

المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016والئحته التنفيذية الصادرة 
بموجب المرسوم رقم (2017/30)

 

الموضوع
11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشراء من / شركة الدائرة المركزية

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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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18/7/68
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/13
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :453
 تاريخ الكتاب :2018/07/11

 
 
 

  U/ML 5ML100 ( LARONIDASE (ALDURAZYME طلب االذن لشراء المادة
لعالج مرض هيولر سندروم من شركة / بدر سلطان واخوانه ( الموزع المحلي ) بمبلغ تقديري(-
/315,000 د.ك ) فقط ثالثمائة وخمسة عشر الف دينار الغير وفقا للمادة رقم 18 من قانون 

المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2018/2017/493 لتوريد جهاز لحاجة لنجة خدمة الغشاء المؤكسج 
- مستشفى العدان على شركة / ادفانسد بيزنس جروب للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل 

األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/239,967 د.ك) فقط مائتان وتسع وثالثون ألف وتسعمائة وسبع 
وستون دينار كويتي ال غير.

 

 TOTAL ARTIFICIAL 010 لشراء أجهزة وملحقاتهاBO   طلب التعاقد المباشر رقم
3HEART/QTY مع السادة/شركة بدر سلطان وإخوانة (الوكيل المحلي) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/192,800د.ك)  فقط مائة واثنى وتسعون الف  وثمانمائة دينار  الغيروذلك وفقا للمادة 18 

من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018/5 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن طلب الشراء 
من شركة طارق العوضي

 

الموضوع
14

15

16

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على افادة ممثل الجهة بأنه موزع محلي وحيد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :231/07/18
 تاريخ الكتاب :2018/08/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/12
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :14690
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/11
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 HAEMOFILTRATION+BICARB NO طلب اإلذن بالتعاقد المباشر لشراء المادة
L5 K MULTIBAC تستخدم كمحاليل الغسيل الكلوي لمكائن MULTIFILTRATE من 
/ شركة محمد ناصر الهاجري وأوالده (الوكيل الحصري) بمبلغ تقديري (-/149,328 د.ك) فقط 
مائة وتسع وأربعون ألف وثالثمائة وثمان وعشرون دينار كويتي ال غير وذلك وفقا لنص المادة 

رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب 
المرسوم 2017/30

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2016/617-2018 توريد جهاز وملحقاته لحاجة مجلس اقسام 
األشعة والعالج االشعاعي على شركة تقدم الخليج التجارية (خامس اقل األسعار) بمبلغ اجمالي 

وقدره (-/147,300 د.ك) فقط مائة وسبع وأربعون ألف وثالثمائة دينار كويتي ال غير

 

طلب االحاطه والعلم بتعديل شراء البند 82 شراء أدوية الحقن لعالج أمراض الجهاز الهضمي 
لكافة المستشفيات  مع شركة/ ميد كير للتجارة العامة بدال من/ شركة الراواني للتجارة العامة 

والمقاوالت وذلك النتقال حق توزيع وتسويق منتجات الشركة المصنعة

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2018/2017/748 توفير جهاز وملحقاته  إلدارة خدمات المختبرات 
الطبية على / شركة التقدم التكنولوجي (رابع أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/79,900 د.ك) 

فقط تسعة وسبعون الف  وتسعمائة دينار  الغير

 

الموضوع
17

18

19

20

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :39
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/10
 تاريخ الكتاب :2018/07/26

 
 
 

 رقم الكتاب :14692
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

 رقم الكتاب :14691
 تاريخ الكتاب :2018/07/29

 
 
 

طلب اإلذن لشراء ادوية  ELEC2010 - FREE PSA لعمل فحوصات هرمونية  باالمر 
المباشر من/ شركة ياكو الطبية (وكيل حصري) بمبلغ تقديري (-/76,071 د.ك)  فقط ستة 

وسبعون الف  واحدى وسبعون دينار  الغير وذلك كون الشركة الوحيدة المسجلة لدى ادارة 
المستودعات الطبية وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة 

والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

*اطلع الجهاز على كتاب رقم 2018/477 المؤرخ في 2018/8/9 المتضمن افادة الوزارة 
بانتقال الوكالة من شركة ياكو الى شركة الدائرة المركزية

 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/661 توفير جهاز وملحقاته لحاجة إدارة خدمات بنك 
الدم المركزي على شركة التقدم التكنولوجي (ثاني اقل األسعار) المطابق للشروط والمواصفات  

بمبلغ اجمالي وقدره (-/76,000 د.ك) فقط ست وسبعون ألف ال غير

 

طلب االحاطه والعلم باستكمال اعمال عقد 17/0492C أدوية حقن لعالج نزيف الجهاز الهضمي
لكافة المستشفيات مع شركة/ الرواني هلث كير للتجارة العامة بدال من/ شركة الرواني للتجارة 

العامة والمقاوالت وذلك النتقال حق توزيع وتسويق

 

طلب االحاطه والعلم باستكمال اعمال العقد 15/2014C  أدوية حقن لعالج نقص فيتامين دال  
لكافة المستشفيات لشركة/ ميد كير للتجارة العامة بدال من/ شركة الرواني للتجارة العامة 

والمقاوالت وذلك النتقال حق توزيع وتسويق .

 

الموضوع
21

22

23

24

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشراء من / شركة الدائرة المركزية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :15573
 تاريخ الكتاب :2018/08/02

 
 
 

 LIBRE GLUCOSE طلب اإلحاطة والعلم بتخفيض القيمة االجمالية لشراء المادة
SENSOR مستلزمات لقياس سكر الدم لحاجة كافة األقسام في المستشفيات من / شركة بدر 

سلطان واخوانه ليصبح (-/840,000 د.ك) فقط ثمانمائة وأربعون ألف دينار كويتي ال غير بدال 
من (-/7,800,000 د.ك) وذلك لتعديل الكمية امرسى عليها لتصبح(40,000 قطعة)بدال من 

(300,000 قطعة)

 

الموضوع
25
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/2123$
 تاريخ الكتاب :2018/09/02

 
 
 

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 لسنة2016

1- شركة مسار الطبية لإلتجار في األدوية والمعدات واألجهزة والمستلزمات الطبية 
2- شركة بس اس تك نظم الطاقة وتكنلوجيا المعلومات للتجارة العامة والمقاوالت 

3- شركة غرشة للعطور والبخور ش ش و
4- شركة اكيور للتجارة العامة ذ م م

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

البيـــــــــــــــــــان



2018/64  عدد كويت اليوم 1410تاريخ النشر بموقع الجهاز Page492018/09/16 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

وزارة األشغال العامة

 رقم الكتاب :2026
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري على قيمة عقد االتفاقية رقم أ/هـ م خ/232 ألجل الخدمات االستشارية
لإلشراف عل تنفيذ الحزمة رقم (1) لمبنى الركاب الجديد (II) واألنفاق بمطار الكويت الدولي 
المبرم مع /FOSTER+PARTNERS LIMITED بالتعاون مع دار مستشارو الخليج 

لالستشارات الهندسية وذلك لإلشراف على الحزمة رقم (2) باإلضافة إلى الحزمة رقم (1) دون 
أي تكلفة إضافية على قيمة عقد االتفاقية وبدون أي تمديد زمني.

علما بأن قيمة الوفورات من عقد الحزمة رقم (1) بمبلغ (-/9،444،402 د.ك) وسيتم صرفها 
لإلشراف على الحزمة رقم (2)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ آالء العمر     مهندس مدني

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للرياضة

 رقم الكتاب :17206
 تاريخ الكتاب :2018/08/15

 
 
 

 رقم الكتاب :15375
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

 رقم الكتاب :15377
 تاريخ الكتاب :2018/07/19

 
 
 

طلب تمديد العقد رقم (2017/2016/45) بشأن االشراف على إنشاء  وانجاز وصيانة مجمع 
صاالت األلعاب الجماعية والفردية بنادي الشباب الرياضي المبرم مع/ مكتب سليمان العوضي 
لالستشارات الهندسية لمدة خمسة شهور اعتبارا من 2018/8/22  لغاية 2019/1/21 بمبلغ 

إجمالي قدره (33،336/333 د.ك).

 

طلب تمديد العقد رقم (2017/2016/67) بشأن تنفيذ أعمال تصميم و إنشاء  وانجاز مقر االتحاد
الكويتي  للسباحة بصباح السالم المبرم مع/ دار المكتب الهندسي المشترك لالستشارات الهندسية
لمدة 10 شهور اعتبارا من 2018/6/12 دون أي مطالبة مالية لألسباب المحددة بكتاب الهيئة.

 

طلب تمديد العقد رقم (2018/2017/8) بشأن تنفيذ أعمال الدراسة والتصميم على إنشاء  استاد 
صباح السالم بالنادي العربي الرياضي المبرم مع/ المكتب العربي لالستشارات الهندسية لمدة 5 

شهور اعتبارا من 2018/7/22 دون أي مطالبة مالية لألسباب المحددة بكتاب الهيئة.

 

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب 2018/7/19

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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 عقود الخدمات اإلستشارية

الهيئة العامة للقوى العاملة

 رقم الكتاب :9193
 تاريخ الكتاب :2018/08/08

 
 
 

الهيئة العامة للقوى العاملة 
طلب التمديد األول للعقد رقم (2016/2015/14) بشأن االشراف على تنفيذ مشروع إنشاء 

وانجاز وصيانة مجمع خدمات عمالية إلدارة عمل محافظة األحمدي المبرم مع / مكتب االبداع 
الهندسي لالستشارات الهندسية لمدة 5 شهور و 24 يوم لينتهي بتاريخ 2018/10/18 بدال من 

2018/4/25 على النحو التالي:-
1- لمدة 54 يوم دون أي تكلفة مالية.

2- لمدة 4 شهور بمبلغ إجمالي قدره (23،481/332 د.ك).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / احمد العجمي     رئيس قسم الشئون الهندسية

الموضوع
5
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة / بدر الدويسان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة / محمد الخرافي

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 05-09-2018 التاسعة صباحا  . 

البيـــــــــــــــــــان


