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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/26
17-رجب-1439 هـ 

   االثنين 
2018-04-02 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-04-02

)(   االثنين 2018/26 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي

د. محمد عبدالله العيسى
عادل إبراهيم خريبط

بدر عبداللطيف الدويسان
د.مرسال سعد الماجدي

هيا أحمد الودعاني

د.مبارك فهاد العازمي
هيفاء عبدالعزيز المضف

حامد أحمد العلبان
سالم ذياب العنزي

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

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو / ممثل وزارة المالية

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6

1

1
2

3
4

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  04-04-2018 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 وزارة التربية

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء
 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 

المدنية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الداخلية
 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية
 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 

العلمية

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج 
الثقافية

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل 
والدعم الفني

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/محمد العازمي     وكيل مساعد 
للشؤون المالية

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

السيدة/ دالل البناي     مراقب التوريدات

السيد/ فاروق حسين     اختصاصي محاسبة

السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة 
المشتريات والمخازن

1

2

3

4

5

6
7

8

9
10
11

12

13

14

15

16
17
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فض العطاءات

وزارة العدل

وزارة الصحة

وزارة المالية

الرقم :- و ع / 2018/2017/2

الرقم :- ص / م خ ع /2018/2017/20

الرقم :- 2018-2017/8

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تقديم فنيين و أخصائيين في مجال نظم و تقنية المعلومات

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة و اصالح و توسعة نظام تلقي البالغات و توجيه سيارات 
االسعاف بادارة الطوارئ الطبية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد العازمي     وكيل مساعد للشؤون المالية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توفير مستشارين لقطاعي الشئون المالية والضريبية والشئون 
االدارية

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

  تم تمديد المناقصة لمدة اسبوعين

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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مؤسسة البترول الكويتية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :113
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم م ب ك/خ/2013/251 توفير خدمات صحفية للمؤسسة 
المبرم مع/ شركة مجموعة النظائر االعالمية لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/5/1حتى 

2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/28,067د.ك)  فقط ثمانية وعشرون الف  وسبعة وستون 
دينار  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم م ب ك/خ/2017/351

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ رياض الشطي     إداري أول الشراء و عقود الخدمات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/21
 تاريخ الكتاب :2018/03/28

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم برفض  التظلم المقدم من / شركة مجموعة بشارة للتجارة العامة والمقاوالت
شكال للمناقصة رقم 2016/2015/53 توريد وتركيب وتشغيل وضمان نظام حصر ومراقبة تعبئة 
الوقود على المركبات لوزارة الداخلية(RFID) لالدارة العامة لالمداد والتموين (ادارة اآلليات) 
وأخطارها بقرار لجنة التظلمات من قرارات الجهاز المركزي للمناقصات العامة  بإجتماعها رقم 
2018/6 بتاريخ 2018/3/20   إستنادا للمادة رقم (44/5) من المرسوم رقم (30) لسنة 2017

بإصدار االئحة التنفيذية للقانون رقم 2016/49

 

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التجارة والصناعة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4300
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 جهاز حماية المنافسة
(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع/ شركة الخرافي للحاسبات اآللية(وكيل حصري) لتوريد 
وتركيب اجهزة وبرامج لجهاز حماية المنافسة لمدة (ثالث سنوات مالية) بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,187,525 د.ك)  مليون  ومائة وسبعة وثمانون الف  وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار  

استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016

*اطلع الجهاز على كتاب الجهاز رقم (8313) المؤرخ في 2018/3/27 المتضمن أسباب 
التعاقد

*اطلع الجهاز على كتاب الجهاز رقم (7346) المؤرخ في 2018/3/18 المتضمن الرد على 
كتاب شركة الهندسة والتقنيات

- اطلع الجهاز على كتاب شركة الهندسة والتقنيات المتعددة رقم 492 المؤرخ في 2018/3/8 
والمتضمن طلب طرح الموضوع بمناقصة لفتح مجال المنافسة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتخطر  شركة الهندسة والتقنيات  برد الوزارة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :201806536
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

(اعيد بحث) طلب االطالع وابداء الرأي للمناقصة رقم م ع / 2016/2015/36 تنفيذ وتجهيز 
اعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومباني الوزارة في المناطق التعليمية المرساة على النحو 

التالي:
-منطقة العاصمة التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ترست التخصصية بمبلغ 

(7,977,486/636 د.ك)
-منطقة حولي التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الكويتية االولى للنظافة بمبلغ (-

/7,417,836 د.ك)
-منطقة مبارك الكبير التعليمية والمدارس التابعة لها على/ مركز الشاهين الذهبي بمبلغ (-

/5,694,543 د.ك)
-منطقة االحمدي التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها 

بمبلغ (6,856,611/120 د.ك)
-منطقة الفروانية التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة الشماسية العالمية بمبلغ 

(721,828/800 د.ك)
-منطقة الجهراء التعليمية والمدارس التابعة لها على/ شركة ساحل الخليج للخدمات البحرية 

بمبلغ (6,856,611/120 د.ك)
 وذلك لعدم توقيع العقود المناطق  لعدم تطبيق قرار وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم (14) 
لسنة 2017 الذي ينص على زيادة الحد األدنى ألجر عامل النظافة الى (75 د.ك) بدال من (60 

د.ك)

*إطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم (34201) المؤرخ في 2017/12/24

وشركة ترست التخصصية والشركة الكويتية لنقل النفايات ومعالجتها :
- السيد/ خالد بوشهري - المدير العام

- السيد / نزار الزغبي - المفوض بالتوقيع

وشركة الشماسية العالمية :
- السيد/ داوود السابج - المدير العام

  
و مركز الشاهين الذهبي :

- السيد / عبدالرضا حيدر كرم
- السيد / محمد حمود العازمي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيدة/فوزية غلوم     رئيس قسم المناقصات باالنابة

السيد/ احمد بشير     موظف مختص

الموضوع
1
البيـــــــــــــــــــانم
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وزارة التربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :201806536
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن الوزارة وشركة 
ساحل الخليج للخدمات البحرية الجتماع قادم استنادا لحكم المادة رقم 55 من قانون المناقصات 

العامة رقم 37 لسنة 1964

البيـــــــــــــــــــان
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المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م و ث ف أ 6-
2017/2016 استئجار سيارات للمجلس و االدارات التابعة له 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد زكي     اختصاصي قانوني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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ديوان سمو ولي العهد

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :154
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2018/2017/8 توفير وتشغيل وضمان نظام ميكنة أعمال لجهات 
مختلفة بالديوان على/ مؤسسة سرادار الكويت ألجهزة الكمبيوتر (ثاني أقل األسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/98,600 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  وستمائة دينار  الغير.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فاروق حسين     اختصاصي محاسبة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10094
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :9363
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/86 أعمال تنظيف مكاتب ومخازن وساحات 
التخزين إلدارة المخازن على /مؤسسة أبراج دبيس للتجارة العامة والمقوالت (أقل األسعار) 

بمبلغ إجمالي قدره (925,816/700 د.ك) فقط تسعمائة وخمسة وعشرون الف  وثمانمائة وستة
عشر دينار  وسبعمائة فلس  الغير

اطلع الجهاز على كتاب إعتذار شركة أبراج دبيس للتجارة العامة والمقاوالت 2018/3/25

 

( اعيد بحث ) طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م /2017/2016/86 أعمال 
تنظيف مكاتب ومخازن وساحات التخزين إلدارة المخازن وذلك إلعتذار المناقص شركة ابراج 

دبيس للتجارة العامة و المقاوالت (أقل األسعار) 

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: عدم الموافقة على الترسية إلعتذار مؤسسة أبراج دبيس للتجارة العامة والمقوالت

ثانيا:عدم الموافقة على اإلعتذار وتسييل الكفالة البنكية لمؤسسة أبراج دبيس للتجارة العامة 
والمقوالت

ثالثا: تخطر الوزارة بإعادة دراسة العطاءات التي تلي أقل األسعار وموافاة الجهاز بالتوصية مع
تجديد الكفاالت البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2533
 تاريخ الكتاب :2017/12/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم 21-2016/2015 تجهيز أسطح 100 موقع بأنظمة 
كهروضوئية المرساه على/ اليف انرجي للمقاوالت الكهربائية  وذلك لعدم توافر الميزانية الخاصة

بالمشروع لسنة 2018-2017

-اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 1908 المؤرخ في 2017/10/12 المتضمن العدول عن 
المناقصة

* مرفق الكتاب رقم 428 المؤرخ في 2018/2/22 المتضمن طلب العميل مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي على الغاء المناقصة اعاله

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم مبارك السالم     مدير ادارة المشتريات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2016/53 المنعقد بتاريخ 2016/7/20 

المتضمن: الموافقة
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :666
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :643/5/600
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد تأجير سيارات المدراء وسيارات الجيب المبرم مع/ شركة االولوية 
للسيارات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/6/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره 
(255,363/600 د.ك)  فقط مائتين وخمسة وخمسون الف  وثالثمائة وثالثة وستون دينار  

وستمائة فلس  الغير على النحو التالي:
-سيارات المدراء لعدد (47) بمبلغ (89,901/600 د.ك)
-سيارات الجيبات لعدد (115) بمبلغ (-/165,462 د.ك)

 لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة 2018-2017/4

 

طلب التجديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2013/2012/19 خدمة المراسلين المبرم مع/ شركة 
ادنك العالمية للمقاوالت تنظيف المباني والطرق لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 

2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/185,328 د.ك)  فقط مائة وخمسة وثمانون الف  وثالثمائة 
وثمانية وعشرون دينار  الغير بنفس الشروط والمواصفات  لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة رقم 2018-2017/1

 

الموضوع
2

3

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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شركة البترول الوطنية الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1923
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

 رقم الكتاب :883
 تاريخ الكتاب :2018/03/13

 
 
 

طلب ترسية مجموعتين المناقصة رقم CA/4087 خدمات صيانة انظمة التكييف والتبريد 
والتهوية والتدفئة في مصافي الشركة الثالث لمدة ثالث وستون شهرا على النحو التالي:

-المجموعة األولى على/ شركة الخليج الهندسية (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-
/4,684,000 د.ك) فقط اربعة ماليين  وستمائة واربعة وثمانون الف  دينار  الغير المطابق 

للشروط والمواصفات.
-المجموعة الثانية على/ شركة فواز للتجارة والخدمات الهندسية (أقل االسعار) 

(4,739,023/700 د.ك)  فقط اربعة ماليين  وسبعمائة وتسعة وثالثون الف  وثالثة وعشرون 
دينار  وسبعمائة فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع النفطي
السيد/بدر سعود الحويتان     رئيس فريق التنسيق الخارجي

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم CA/4087 خدمات صيانة انظمة 
التكييف والتبريد والتهوية والتدفئة في مصافي الشركة الثالث حتى تاريخ 2018/7/23

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/26  عدد كويت اليوم 1388تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/04/16 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1946
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم  KIPIC/TSA/001/CNSL اتفاقية الخدمات الفنية ودعم برامج 
جاهزية وكفاءة التشغيل العمال التجهيز والتشغيل التجريبي واختبارات االداء المتكامل واستالم 
الوحدات االنتاجية المختلفة على/ BP KUWAIT LIMITED (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي 
قدره (-/109,932,251 دوالر  امريكي)  فقط مائة وتسعة مليون  وتسعمائة واثنى وثالثون الف

 ومائتين واحدى وخمسون دينار  الغير ما يعادل (-/33,300,000 د.ك تقريبا)  فقط ثالثة 
وثالثون مليون  وثالثمائة الف  دينار  الغير مطابق الشروط والمواصفات .

* اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 1906بتاريخ 2018/3/25 المتضمن رد الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية على االستفسارات.

نظرا لعدم إمكانية استمرار رئيس مجلس االدارة  في القيام بمهامة بادارة الجلسة وذلك لخروجة 
السباب خاصة ونظرا لقيام نائب الرئيس باجازة خارجية  فقد قرر المجلس تكليف السيد/عادل 
خريبط عضو مجلس االدارة بأعمال ادارة الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من القانون 49 

لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3295
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع / ش أ م /2018/2017/4 توفير خدمة االنترنت ونقل المعلومات
على / شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره(-

/212,000د,ك) فقط مائتين واثنى عشر الف دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل البناي     مراقب التوريدات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1308
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

 رقم الكتاب :1307
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ع / ش أ م / 55 - 2018/2017 بتنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في حدائق كليات ومعاهد الهيئة والمباني التابعة لها بمنطقة الشويخ 
(المنطقة االولى) لمدة ثالث سنوات على الشركات المصنفة بالفئة األولى والثانية لدي الهيئة 

العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة 
- نسبة االوامر التغييرية %25

* شروط المناقصة :
- تكون لها سابقة اعمال مشابهة بخبرة ال تقل عن 10 سنوات

 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم هـ ع / ش أ م / 56 - 2018/2017 بتنفيذ وتطوير وصيانة 
الزراعات التجميلية والري في حدائق كليات ومعاهد الهيئة والمباني التابعة لها بمنطقة (العديلية
- الشامية - حولي - صباح السالم - الشرق - الصباحية) بالمنطقة الثانية لمدة ثالث سنوات على

الشركات المصنفة بالفئة االولى والثانية لدى الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
-نسبة االوامر التغييرية %30

* شروط المناقصة : 
- تكون لها سابقة اعمال مشابهة بخبرة ال تقل عن 10 سنوات

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المؤهلة لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية مع تعديل التالي

- تكون لها سابقة اعمال مشابهة بخبرة ال تقل عن 5 سنوات

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المؤهلة لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية مع تعديل التالي: 

1. تكون لها سابقة اعمال مشابهة بخبرة ال تقل عن 5 سنوات
2. نسبة االوامر التغييرية %25

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :2018/155
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

شركة زاتكو الزعفران للتجارة العامة والمقاوالت ش
ت
 
 

طلب الشركه اإلفادة بشان المناقصة رقم هـ ع / ش ا م / 2016/2015/46 ( ع ) توريد عمالة 
فنية لمطبعة الهيئة.

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

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27076
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :25982
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :25981
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب تمديد الكفالة األولية للمناقص الفائز / شركة كواليتي نت للتجارة العامة والمقاوالت لمدة 
شهرين بالمناقصة رقم 6-2016/2015 مشروع توسعة شبكة االلياف الضوئية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حامد النصار     مراقب الدعم الفني

طلب التجديد الرابع لعقد الممارسة رقم 2014/12-2015 تراخيص برنامج اوراكل لتقديم الدعم 
الفني والتحديث المبرم مع/ شركة تكنولوجيا المعلومات الوطنية لمدة سنة اعتبارا من 

2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (129,350/500 د.ك)  فقط مائة وتسعة 
وعشرون الف  وثالثمائة وخمسون دينار  وخمسمائة فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصة رقم 2016/9-2017 اقفالها في 2018/5/20

 

طلب التمديد الرابع لعقد الممارسة 2-2015/2014 الدعم الفني والتحديث لتراخيص اوراكل 
المبرم مع / شركة الدار لالنظمة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة سنة  اعتبارا 2018/4/1حتى 

2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/95,913د.ك)  فقط خمسة وتسعون الف  وتسعمائة 
وثالثةعشر دينار الغير وذلك لحين اإلنتهاء من ترسية المناقصة رقم 2016/9-2017 اقفالها في

2018/5/20

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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ديوان الخدمة المدنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب إنتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة في المناقصة رقم 1-
2018/2017 اعمال المراسلين والفندقة والبدالة بمبنى الديوان بالشويخ

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد مع استعجال الجهة بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5399
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :5398
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز / م م / 2015/2014/7 مشروع ترقيم وتحصين 
وتسجيل الحيوانات المبرم مع/ شركة بيت االنماء للمقاوالت الزراعية اعتبارا من 

2018/3/20حتى 2018/6/19 بمبلغ اجمالي قدره (50,332/854 د.ك) فقط خمسون الف  
وثالثمائة واثنى وثالثون دينار وثمانمائة واربعة وخمسون فلس الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات ترسية المناقصة رقم هـ ز/م م/2017/11- 2018 اقفالها في 2018/4/29

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

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

2018/5/15 حتى 2018/8/14 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 هـ ز/ م م/2018-2017/20

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار اعتبارا من تاريخ الكتاب 
2018/3/22

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3115
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2793
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م / 7 / 2017-2018 شراء و توريد لقاحات بيطرية 
للهيئة مقتصرة على الشركات المتخصصة

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- تقبل التجزئة 
-نسبة االوامر التغييرية %25

 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م /2018/2017/6 توريد وصيانة عدد (9)
قوارب بحرية وعربات على الشركات المتخصصة.

-بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- ال تقبل العروض البديلة
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :20350
 تاريخ الكتاب :2017/12/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2893
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م / 33 / 2015-2016 (ع) اصالح و صيانة االت 
التصوير و أجهزة الفاكس بمقر الهيئة و بعض مرافقها مقتصرة على الشركات و المؤسسات 

المتخصصة و المسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
-نسبة االوامر التغييرية %25

* شروط المناقصة :
- يقتصر تقديم الطلب على الشركات أو المؤسسات المتخصصة ( وكيل أو موزع معتمد ) من 

الشركة الموردة لألجهزة 
-وأن يكون لدى المقاول شهادة قيد وكالة ألي من أجهزة تصوير المستندات والمخططات أو 

يكون موزع معتمد إلحدى ماركات أجهزة تصوير المستندات أو المخططات ألي نوع و يفضل من 
لدية نفس نوع األجهزة الموجودة بالمناقصة

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م / 18 / 2017/-2018 توريد و نقل مياه لبعض مرافق
الهيئة على الشركات و المؤسسات المتخصصة و المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات 

لمدة ثالث سنوات

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغييرية %25

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ عادل الخريبط

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2966
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز /م م/2018/2017/5 تحديث وتطوير جهاز التوصيل 
الرئيسي (core swith) بغرفة التشغيل الرئيسية بالهيئة على الشركات والمؤسسات 

المتخصصة في هذا المجال والمسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجبا المعلومات لمدة ثالث 
سنوات .

*بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة 

-التقبل التجزئة 
-نسبة االوامر التغييرية (%35)

شروط المناقصة:
أن يكون المناقص مزود للهاردوير بمدة ال تقل عن 5 سنوات

ان يكون شريك ذهبي لبرامج سيسكو

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل نسبة األوامر التغيرية%25
وحذف شرط "ان يكون شريك ذهبي لبرامج سيسكو "

واضافة شرط" ال مانع من تقديم الشركات الجهزة مطابقة للمواصفات بنفس السرعه وكذلك تعمل
على بيئة عمل الهيئة "

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1756
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2510
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1869
 تاريخ الكتاب :2018/03/04

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب التجديد االول لعقد رقم 1087 صيانة حزم برامج الخاصه  بالحاسب الرئيسي
الستكمال المرحلة الثانية من خطه التنمية المبرم مع / شركة انظمة التكنولوجيا المستقبل لمده 

ثالث سنوات اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2021/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/123,600 د.ك) 
فقط مائة وثالثة وعشرون الف وستمائة دينار الغير لتوفير الخدمة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل والدعم الفني

Verisign طلب التجديد الخامس لعقد صيانة حزم البرامج الخاصة بالتصديق اإللكتروني
ونظام البطاقة الذكية My ID المبرم مع/ شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأوالده لمدة سنة 
إعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/ 98,724 د.ك) فقط ثمانية 

وتسعون الف وسبعمائة واربعة وعشرون دينار الغير لحاجة الهيئة

 

( اعيد بحث ) طلب التجديد الرابع لعقد رقم (902) صيانة نظام الحفظ االلكتروني للوثائق 
المدنية  المبرم مع / شركة فابكو تك للتجارة العامه اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2020/3/31 
بمبلغ اجمالي قدره (-/88,866 د.ك) فقط ثمانية وثمانون الف  وثمانمائة وستة وستون دينار  

الغير

 

الموضوع
1

2

3

م

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

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ بدر الدويسان

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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الهيئة العامة للمعلومات المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2412
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2125
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

 رقم الكتاب :2511
 تاريخ الكتاب :2018/03/22

 
 
 

طلب التجديد الثاني للعقد رقم 1120 الجراء توسعة لوحدة التخزين المركزية المبرم مع/ شركة 
الخرافي للحاسبات االلية لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ إجمالي 
قدره (81,663/400د.ك)  فقط احدى وثمانون الف  وستمائة وثالثة وستون دينار  واربعمائة 

فلس  الغير وذلك لالسباب المذكورة بالكتاب

 

( اعيد بحث ) طلب التجديد الثالث للعقد رقم 1066 صيانة أجهزة توسعة الطابعات المركزية 
المبرم مع / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي واوالده لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 

2019/3/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/80,900 د.ك) فقط ثمانون الف وتسعمائة دينار الغير

 

طلب التجديد الثاني العقد رقم 1028 لصيانة االجهزة  ZENTERPRISE114 المبرم 
مع/شركة الخرافي للحاسبات اآللية لمده سنتين اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2020/3/31 بمبلغ

اجمالي قدره (-/78,750 د.ك) فقط ثمانية وسبعون الف  وسبعمائة وخمسون دينار  الغير

 

الموضوع
4

5

6

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1487
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

 (اعيد بحث) طلب التعاقد باألمر المباشر رقم 63 مع / شركة محمد عبدالمحسن الخرافي و اوالده
شراء عدد (2100000) نماذج اصدار البطاقة الذكية SMART CARD بمبلغ اجمالي قدره 
(-/4,359,600 د.ك)  فقط اربعة ماليين  وثالثمائة وتسعة وخمسون الف  وستمائة دينار  الغير 
على أن يتم التوريد على دفعات تبدأ من 2018/4/1 حتى إنتهاء السنة المالية في 2019/3/31 

طبقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

الموضوع
7
م

قرر الجهاز التالي:
ما زال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2018/20 المنعقد في 
2018/3/12 المتضمن: تأجيل البت بالقرار لحين موافاة الجهاز بموافقة ادارة الفتوى 

والتشريع

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/618$
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/676$
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2030118 إنشاء مبنى مكاتب والسور المحيط جنوب حقل 
 CONSTRUCTION OF OFFICE BUILDING FOR OIL & VITAL الرتقة
 PROTECTION DEPARTMENT FENCE IN SOUTH RATQA FIELD
على/ شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/11,900,000 د.ك)

 فقط احدىعشر مليون  وتسعمائة الف  دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2032855 خدمات النظافة العامة لمستشفى االحمدي 
AHMADI HOSPITAL GENERAL CLEANING SERVICES على/ شركة 

معرفي الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) وبمبلغ اجمالي قدره 
(8.677.777/100د.ك) فقط ثمانية ماليين  وستمائة وسبعة وسبعون الف  وسبعمائة وسبعة 

وسبعون دينار  ومائة فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات

*علما بأن المناقصة اعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/26  عدد كويت اليوم 1388تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/04/16 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/192$
 تاريخ الكتاب :2018/02/01

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/626$
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/619$
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

طلب تعديل طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2024339 انشاء المبنى الجديد لمجموعة 
 CONSTRUTION OF NEW AHMADI SERVICES GROUP خدمات االحمدي
BUILDING على الشركات المصنفة لدى الجهاز بالفئة الثانية لالعمال المدنية واالنشائية مع

إيقاف دعوة الشركات المذكورة بكتاب شركة النفط مؤقتا وذلك لألسباب الموضحة بالكتاب.

*بيانات المناقصة:
-التقبل عروض بديلة 

-التقبل التجزئة

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم RFP-2032855 خدمات النظافة
 AHMADI HOSPITAL GENERAL CLEANING العامة لمستشفى االحمدي

SERVICES لمدة شهرين اعتبارا من 2018/3/17 حتى 2018/5/14 , وذلك لحين االنتهاء 
من اجراءات ترسية المناقصة.

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم RFP-2027441 تحديث وتطوير
 I UPGRADATION OF GAS AND- شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت

I- CONDENSATE NETWORK AT EAST KUWAIT AREA لمدة ثالثة شهور
اعتبارا من 2018/4/13 حتى 2018/7/13 لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة.

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على التعديل على الفئة الثانية والثالثة  لالعمال المدنية واالنشائية

ثانيا: عدم الموافقة على استبعاد الشركات

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

الرسائل الواردة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/76
 تاريخ الكتاب :2018/03/25

شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ذ 
م م
 
 

 رقم الكتاب :2018/264$
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

 طلب الشركة الموافقة على قبول عطاءها المقدم للمناقصة رقم 2017501RFP خدمات دعم 
لورش العمل للمصلحة العامة وإستعداها لتنفيذ أعمال المناقصة دون أجراء أي تعديل على 

األسعار.

 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم RFP-2045775 مع / شركة سبتكو العالمية البترولية 
(على اساس عقد مكمل) للعقد الحالي رقم (37195) توسعة مرافق معالجة الغاز الحمضي في 
 EXPANSION OF GASS SWEETENING غرب الكويت و الخدمات المرتبطة بها
FACILITY IN WEST KUWAIT AND ASSOCIATED SERVICES بمبلغ 

اجمالي قدره (-/15،852،850 د.ك)   فقط خمسةعشر مليون  وثمانمائة واثنى وخمسون الف  
وثمانمائة وخمسون دينار  الغير  بموجب عقد لمدة (243) يوم العمال التصميم والهندسة 

والتزويد واالنشاء (731) يوم لتشغيل وصيانة المنشأه الجديدة وتمديد المرحلة الثانية لمنشاه 
المعالجة الحالية لمدة (589) يوما بعد تاريخ 2018/8/20 وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الشركة

- اطلع الجهاز على:
- كتاب الجهه رقم 2018/537 بتاريخ 2018/2/27

- كتاب شركة النفط رقم 2018/675 بتاريخ 2018/3/28 المتمضن اسباب التعاقد

 

الموضوع

الموضوع

6

7

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة كتاب الشركة للجهة لإلطالع واالفادة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :47
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

 رقم الكتاب :26
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

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

 
 
 

طلب التمديد األول لعقد المناقصة رقم وأ/2015/225_2016 استئجار عدد (73) سيارة متنوعة
بدون سائق للوزارة المبرم مع / شركة محمد ناصر الشهري لمدة ستة اشهر اعتبارا من 
2018/6/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/65,196 د.ك)  فقط خمسة وستون الف  ومائة وستة 

وتسعون دينار  الغير لحين اإلنتهاء من ترسية المناقصة الجديدة.

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم وا / 224 / 2015-2016 (ع) صيانة و تشغيل معدات و اجهزة
كل من محطة االرسال التلفزيوني بالمقوع و المحطات المساندة لالرسال التلفزيوني و االذاعي 
بالمطالع و الصبية و الجليعة و محطة المقوع لالرسال الفضائي و قسم الوصالت البرامجية و 

المراقبة الرئيسية للتلفزيون بمجمع االعالم

* بيانات المناقصة :
-ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغييرية %25

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 
وا/2018/2017/255 تحديث قسم مراقبة التشغيل التلفزيوني و االذاعي وورشة الصيانة و 

صاله االجهزة بمجمع الوزارة بالدور الرابع عشر بتاريخ 2018/4/6

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

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 على تمديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :3758
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

شركة الشرق االوسط الجهزة االتصاالت السلكية 
والالسلكية  ذ م م

 
 

إفادة الشركة بعدم إستالم نسخة من عقد المناقصة رقم و ا /2017/2016/250 مشروع االعمال 
المدنية وتوريد وتمديد وصيانة كوابل الياف ضوئية لربط مبنى وزارة االعالم ومحطات االرسال 
وبعض المواقع الخاصة VIP بالدولة بشبكة الياف ضوئية عالية السرعة وتركيب اجهزة الربط 

والتراسل الالزمة على الرغم من تسليم كفالة اإلنجاز وتوقيع العقد من قبل الشركة في 
2017/12/6

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز إحالة الكتاب لإلطالع واإلفادة وموافاة الجهاز بالرد خالل أسبوعين من
تاريخ استالمه 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :44
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :63
 تاريخ الكتاب :2018/03/29

 
 
 

 رقم الكتاب :45
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب التعاقد رقم 0171-2018/2017 مع / شركة التوليب للدعاية و االعالن و االنتاج الفني 
لشراء حق عرض - المسلسل التلفزيوني (عبره شارع) عدد (30) حلقة على شاشات تلفزيون 
دولة الكويت  بمبلغ اجمالي قدره (-/430,000 د.ك) فقط اربعمائة وثالثون الف  دينار  الغير 

وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

طلب التعاقد المباشر 2018/2017/177 مع/شركة كومينت ميديا لالنتاج الفني النتاج المسلسل 
الكارتوني دكان بونواف3 بمبلغ اجمالي قدره(-/280,000د.ك)  فقط مائتين وثمانون الف  دينار 

الغير  بناءا على المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

طلب التعاقد رقم 2017/160-2018 مع / شركة درة الخليج للدعاية واالعالن واألنتاج الفني 
ألنتاج برنامج (إضاءات شبابية) عدد (30) حلقة على شاشات تلفزيون دولة الكويت بمبلغ 

اجمالي قدره (-/200,000 د.ك)  فقط مائتى الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم (18) من 
قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

إطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 70 بتاريخ 2018/4/2

 

الموضوع
5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :61
 تاريخ الكتاب :2018/03/27

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم 2017/176-2018 شراء حقوق نقل وعرض برنامج المسابقات 
التلفزيوني (لمسة فوز) مع/ شركة الشعاب لالنتاج الفني بمبلغ اجمالي قدره (-/412,800 د.ك) 

فقط اربعمائة واثنىعشر الف  وثمانمائة دينار  الغير بناءا على المادة رقم (18) من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/أحمد الشمري     مدير إدارة البرامج الثقافية

الموضوع
8
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/6554
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :6558
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/6569
 تاريخ الكتاب :2018/03/26

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 18-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم
الرئيسية لألندية (الكويت - التضامن - النصر - خيطان - الجهراء) وعدد 2 ملعب فرعي لكل 
نادي لمدة سنتين على/ مؤسسة ديزرت جروب للمقاوالت الزراعية (ثالث أقل االسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/298,365 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وتسعون الف  وثالثمائة وخمسة وستون 
دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 20-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم
الرئيسية لألندية (العربي - كاظمة - القادسية - السالمية - اليرموك) وعدد 2 ملعب فرعي لكل 

نادي لمدة سنتين على/ شركة ديزرت جروب للمقاوالت الزراعية (ثاني أقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (-/298,000 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وتسعون الف  دينار  الغير مطابق للشروط

والمواصفات. الكتاب رقم 6558 الكتاب رقم 6558

 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 19-2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم
الرئيسية لألندية (الشباب - الفحيحيل - الساحل - اتحاد كرة القدم - الصليبخات) وعدد 2 ملعب 

فرعي لكل نادي لمدة سنتين على / مؤسسة ديزرت جروب للمقاوالت الزراعية (رابع أقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/278,500 د.ك)  فقط مائتين وثمانية وسبعون الف  وخمسمائة 

دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6154
 تاريخ الكتاب :2018/03/21

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 2016/12-2017 أعمال تشغيل وصيانة وإصالح خدمات 
أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثالثة) على / شركة عربي (ثاني اقل 
االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/248,000د.ك) فقط مائتين وثمانية واربعون الف دينار الغير 

المطابق للشروط والمواصفات

 

الموضوع
4
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بعد أستبعاد شركة / بروفيشينال المتحدة للتجارة العامة 
والمقاوالت (اقل االسعار) لعدم وجود خبره سابقة.

البيـــــــــــــــــــان



2018/26  عدد كويت اليوم 1388تاريخ النشر بموقع الجهاز Page382018/04/16 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :989
 تاريخ الكتاب :2018/01/16

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ع ر 3-2017-2018 احتياجات الهيئة من المركبات لمدة 
سنتان.

*اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 2166 المؤرخ في 2018/2/5 المتضمن سبب طلب الطرح
(30) يوم

* بيانات المناقصة :
-التقبل عروض بديلة 

-التقبل التجزئة 
-نسبة االوامر التغييرية %25

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركه في المناقصة رقم هـ ع ر 11-
2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية 

(المنطقة الثانية)

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ع ر 19-
2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (الشباب - الفحيحيل 

- الساحل - اتحاد كرة القدم - الصليبخات) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي

 

الموضوع
5

6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة تجديد الكفاالت البنكية مع استعجال الوزارة بالتوصية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تجديد الكفاالت البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم هـ ع ر 20-
2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (العربي - كاظمة - 

القادسية - السالمية - اليرموك) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي

 

إفادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين للمناقصة رقم هـ ع ر 18-
2016-2017 أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية (الكويت - التضامن -

النصر - خيطان - الجهراء) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة في المناقصة رقم هـ ع ر 10-
2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية 

(المنطقة األولى)

 

الموضوع
8

9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تجديد الكفاالت البنكية مع استعجال الوزارة بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1503076
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم ص/م خ ع/11ج/2017/2016 غسيل و كي البياضات 
وصيانة االجهزة الفنية ( المجموعة الثالثة) المرساة على / مجموعة جود نيوز للتجارة العامة 

والمقاوالت وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

اطلع الجهاز على :
- كتاب الوزارة رقم 20335 المؤرخ في 2018/1/14 المتضمن دمج موضوعين بكتاب واحد

-  كتاب الوزارة رقم 15354791 المؤرخ في 2018/2/11 المتضمن االسباب التي استند عليها
ديوان المحاسبة لرفض الترسية

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب عثمان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/11 المنعقد في 2017/2/8 المتضمن: 

الموافقة
ثانيا : الموافقة على إلغاء المناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/26  عدد كويت اليوم 1388تاريخ النشر بموقع الجهاز Page412018/04/16 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1503074
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1503079
 تاريخ الكتاب :2018/01/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم ص/م خ ع / 11أ/2017/2016 غسيل وكي البياضات 
وصيانة االجهزة الفنية (المجموعة االولى) المرساة على / الشركة الكويتية للخدمات الذهبية 

للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

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

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 15354794 بتاريخ 2018/8 المتضمن تقرير مفصل 
بمالحظات ديوان المحاسبة

 

(اعيد بحث) طلب الغاء المناقصة رقم ص/ م خ ع/11د/2017/2016 غسيل و كي البياضات 
وصيانة االجهزة الفنية(المجموعة الرابعة) المرساة على / شركة أبناء عبدالحميد سالم التجارية 

بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.
       

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (20336) المؤرخ في 2018/1/15 المتضمن إلغاء 
المناقصة والتعاقد المباشر 

* * اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (15354792) المؤرخ في 2018/2/11 المتضمن 
البنود التي إستند إليها ديوان المحاسبة.

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

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/19 المنعقد في 2017/3/13 المتضمن: 

الموافقة
ثانيا: الموافقة على إلغاء المناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/11 المنعقد في 2017/2/8 المتضمن: 

الموافقة
ثانيا: الموافقة على إلغاء المناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1576890
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1583677
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :1588865
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم ص/ م خ ع / 2016/2015/16 تقديم خدمات التامين 
الصحي للمواطنين المتقاعدين وفقا للقانون رقم 114 لسنة 2014 المبرم مع / مجموعة الخليج 
للتامين لمدة ثالثة أشهر (ما عدا بند الدعاية االعالن) اعتبارا من 2018/4/16 بمبلغ اجمالي 

قدره (20,532,394/521 د.ك) فقط عشرون مليون وخمسمائة واثنين وثالثون الف وثالثمائة 
واربعة وتسعون دينار وخمسمائة واحدى وعشرون فلس الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 

ترسية المناقصة الجديدة رقم ص/م خ ع/2018/2017/16

 

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/58 استئجار وسائل نقل برية (
سيارات الخدمات ) بنود (1-2) من المجموعة األولى و بند(2) من المجموعة الثانية المبرم مع 
شركة / اوتوماك للسيارات لمدة سنة اعتبارا من 2018/4/1 حتى 2019/3/31 بمبلغ اجمالي 

وقدره (-/1,738,714 د.ك) فقط مليون وسبعمائة وثمانية وثالثون وسبعمائة وأربعة عشر دينار 
ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/1

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1531085 المؤرخ في 2018/2/7 المتضمن ذات 
الطلب بدون ذكر اسم الشركة المراد التجديد معها.

 

طلب التجديد الخامس لعقد التامين الصحي على الطلبة الدارسين بالمملكة المتحدة للعام فقط 
المبرم مع / شركة AXAPPP لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/5 بمبلغ إجمالي يعادل(-

/807,500د.ك)  فقط ثمانمائة وسبعة الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لعدم القدره على 
إستدراج عروض أسعار بوقت مبكر لعدم معرفة األعداد المطلوبة للطلبة.

 

الموضوع
4

5

6

م

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

عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

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

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1583676
 تاريخ الكتاب :2018/03/15

 
 
 

 رقم الكتاب :1589426
 تاريخ الكتاب :2018/03/20

 
 
 

 رقم الكتاب :3071
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

طلب التجديد الثاني لعقد المناقصة رقم ص/م خ ع/2014/2013/58 استئجار وسائل نقل برية (
سيارات الخدمات ) بنود (1-2-3-5) المبرم مع شركة / الخليج لتأجير السيارات لمدة سنة 

اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي وقدره (-/777,012 د.ك) فقط سبعمائة وسبعة وسبعون 
ألف واثنا عشر دينار كويتي ال غير وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات طرح المناقصة رقم ص/م 

خ ع/2018/2017/1.

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1531826 المؤرخ في 2018/2/7 المتضمن ذات 
الطلب بدون ذكر اسم الشركة المراد التجديد معها.

 

طلب التجديد االول للعقد رقم ص/م خ ع/2014/2013/58 استئجار وسائل نقل برية ( سيارات 
الخدمات ) البندين (1.4) المجموعة الثانية المبرم مع / شركة الخليج لتاجير السيارات لمدة سنة

اعتبارا من 2018/4/1 بمبلغ اجمالي قدره (-/753,360د.ك) فقط سبعمائة وثالثة وخمسون 
الف  وثالثمائة وستون دينار  الغير

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (682,875/300 د.ك)  فقط ستمائة 
واثنى وثمانون الف  وثمانمائة وخمسة وسبعون دينار  وثالثمائة فلس الغير ما يعادل نسبة 

 artis شراء انابيب دموية ألجهزة الغسيل الدموي (1615C/16) (25%) على قيمة العقد رقم
لمراكز غسيل الكلى المبرم مع / شركة التقدم التكنولوجي وذلك للحاجة الماسة للوزارة

 

الموضوع
7

8

9

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/116
 تاريخ الكتاب :2018/02/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/134
 تاريخ الكتاب :2018/03/07

 
 
 

 رقم الكتاب :4210
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :1588863
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب اصدار االمر التغيري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/425,000د.ك)  فقط اربعمائة 
وخمسة وعشرون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (25%) من قيمة عقد رقم 1043 شراء مواد

لعملية تثبيط الفيروسات والبكتريا في عينات بالزما الدم لبنك الدم المركزي المبرم مع / شركة 
التقدم التكنولوجي وذلك لتعزيز المخزون .

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (941,640/555$) ما يعادل 
(282,492/166 د.ك)  فقط مائتين واثنى وثمانون الف  واربعمائة واثنى وتسعون دينار  ومائة 

وستة وستون فلس  الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة العقد شراء مواد مخبرية لجهاز 
(680AU) لكافة المختبرات المبرم مع شركة التقدم التكنولوجي وذلك لتعزيز المخزون

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/ 682,752 $) مايعادل 
(204,142/848 د.ك)  فقط مائتين واربعة الف  ومائة واثنى واربعون دينار  وثمانمائة وثمانية 
واربعون فلس  الغير مايعادل نسبة (25%) على قيمة عقد شراء البند رقم (94) أدوية حبوب 

لعالج مرض الروماتويد لكافة المستشفيات المبرم مع/ شركة أحفاد حمد صالح الحميضي 
الدوائية وذلك لحاجة الوزارة الماسة.

 

طلب التجديد االول لعقد التامين الصحي على الطلبة الكويتيين الدارسين بالمملكة المتحدة (عالج
اسنان) المبرم مع / شركة UNUM DEVTAL لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/5 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/170,000 د.ك) فقط مائة وسبعون الف  دينار  الغير

 

الموضوع
10

11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1576893
 تاريخ الكتاب :2018/03/12

 
 
 

 رقم الكتاب :1581276
 تاريخ الكتاب :2018/03/14

 
 
 

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2014/2013/66 توفير اخصائيي 
حاسب الي المبرم مع / شركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة ستة اشهر اعتبارا من 

2018/5/13 بمبلغ اجمالي قدره (-/89,700 د.ك)  فقط تسعة وثمانون الف  وسبعمائة دينار  
الغير وذلك لحاجة الوزارة لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم ص / م خ ع / 

2017/2016/21

 

(اعيد بحث) طلب إلغاء المناقصة رقم ص / م خ ع /2018/2017/20 صيانة و اصالح و 
توسعة نظام تلقي البالغات و توجيه سيارات االسعاف بادارة الطوارئ الطبية وذلك الجراء مزيد 
من الدراسة والحصول على مواصفات افضل مع موافاة الجهاز بالمناقصة الجديدة بعد التعديل 

على المواصفات الفنية والشروط الخاصة وفقا لطلب الجهة الفنية بالوزارة لطرحها على 
الشركات المتخصصة ووفقا ألحكام المادة رقم 55 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 1608255 بتاريخ 2018/4/2
وكتاب شركة اوبن وير الستشارات الكمبيوتر رقم 19292 بتاريخ 2018/3/28 المتضمن الرد 

على كتابهم السابق وتمديد إقفال المناقصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد العازمي     وكيل مساعد للشؤون المالية

الموضوع

الموضوع

14

15

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: عدم الموافقة على اإللغاء

ثانيا: تمديد المناقصة لمدة اسبوعين مع االستعجال بالرد على استفسارات صادر الجهاز رقم 
$2018/1321 بتاريخ 2018/2/4 لشركة اوبن وير الستشارات الكمبيوتر خالل اسبوع

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :496
 تاريخ الكتاب :2018/03/18

شركة الهندسة والتقنيات المتعددة ش م ك م
 
 

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

البريد االلكتروني في وزارة الصحة

 

الموضوع
16
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4360
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

 رقم الكتاب :208
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

طلب تعديل القيمة االجمالية لمناقصة الخليج رقم 39 توريد االدوية والمستحضرات الطبية 
ليصبح (334,309,307/71 $) ما يعادل (-/103,635,885 د.ك)  فقط مائة وثالثة مليون  
وستمائة وخمسة وثالثون الف  وثمانمائة وخمسة وثمانون دينار  الغير وذلك لتعديل مبالغ 

البندين ارقام (2 ، 3) المرسين على/ شركة محمد ناصر الهاجري على النحو التالي :
- البند (2) ليصبح بمبلغ (-/924,900 $) ما يعادل (-/286,719 د.ك) بدال من (-/908,700 

 AMIKACIN ما يعادل (-/281,697 د.ك) حيث سقط سهوا اضافة المادة رقم ($
0051/A MG/2ML100

- البند (3) ليصبح بمبلغ (24,335,869/71 $) ما يعادل (-/7,544,120 د.ك) بدال من 
 NIMBEX (25,719,769/71 $) ما يعادل (-/7,973,129 د.ك) النتقال تصنيع المادة رقم
ASPEN HEALTHCARE FZ LLC 0340 الى/ شركة/A INJ. 2MG/ML 10ML

وكيلها المحلي نفس الشركة/ محمد ناصر الهاجري

 

طلب االذن لشراء CARBAGLU (CARGLUMIC ACID) 200 MG أدوية لحبوب 
المراض الدم واالمراض الجينيه باألمر المباشر من / بدر سلطان واخوانة (موزع وحيد) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/2,382,000د.ك)  فقط  مليونين  وثالثمائة واثنى وثمانون الف  دينار  الغير  
وفقا للمادة رقم (18) من قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة  وذلك لتعزيز 

المخزون حيث الشركة الوحيدة المسجلة للمواد بإدارة المستودعات الطبية 

 

الموضوع
17

18

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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 :2999
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

 رقم الكتاب :207
 تاريخ الكتاب :2018/03/19

 
 
 

 رقم الكتاب :4490
 تاريخ الكتاب :2018/03/01

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بتعديل المبلغ االجمالي للبند رقم (153) أدوية (حبوب) مضاد للفيروسات 
لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية والمستشفيات المبرم مع / شركة علي عبدالوهاب 

المطوع التجارية ليصبح (2,284,588/560 دوالر أمريكي) ما يعادل (-/694,515 د.ك)  فقط 
ستمائة وأربعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة عشر دينار كويتي ال غير بدال من (-

/2,506,320 دوالر امريكي) ما يعادل (-/761,921 د.ك) وذلك بناءا على موافقة ديوان 
المحاسبة لتقديم الشركة تخفيض

 

 ,FONDAPARINUX SOD.(ARIXTRA) 2.5MG (حقن) طلب االذن لشراء ادوية
UNIT: PFS لعالج الجلطات باالمر المباشر من/ شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (موزع 
محلي) بمبلغ اجمالي قدره (-/575.235دوالر امريكي) ما يعادل (-/175.500د.ك) فقط مائة 

وخمسة وسبعون الف  وخمسمائة دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 لسنة 
2016 في شأن المناقصات العامة حيث ان الشركة الوحيدة المسجلة للمادة بادارة المستودعات 

الطبية وعلى ان تتولى الجهة اجراءات الشراء المباشر.

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد االدوية والمستحضرات الطبية للشركة المصنعة  
sanofi  في مناقصة الخليج رقم 38 توريد االدوية والمستحضرات الطبية مع/ الدائرة المركزية 

بمبلغ اجمالي قدره (4,561,401د.ك)   فقط اربعة ماليين  وخمسمائة واحدى وستون الف  
واربعمائة وواحد دينار  الغير بدال من/ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
19

20

21

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2810
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2811
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

 رقم الكتاب :3666
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

 رقم الكتاب :3069
 تاريخ الكتاب :2018/02/12

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بشراء البند رقم (124) شراء حبوب لعالج مرضى الجهاز العصبي  لكافة 
المستشفيات مع / شركة بدر سلطان واخوانه بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال وكالة 

الشركة المصنعة

 

طلب اإلحاطة والعلم بشراء البند رقم (135) حبيبات لمرضى الكلى  لكافة المستشفيات مع / 
شركة بدر سلطان  بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال وكالة الشركة المصنعة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد االدوية والمستحضرات الطبية للشركة المصنعة 
SYNTHES GMBH-SEITZERLAND في مناقصة الخليج رقم 8 توريد لوازم جراحه 

العظام (المجموعه االولى) مع الغانم هيلث كير بمبلغ إجمالي قدره (2,809,941/79 $) ما 
يعادل (786,058/890 د.ك) بدال من/ شركة السلع المتحدة الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

 DEPAKINE SOLUTION طلب اإلحاطة والعلم باستكمال اعمال التوريد المادتين
MG/40 ML BOT8 و ADENOCOR 6MG/2ML INJ  من مناقصة الخليج رقم 
(37) ليصبح مع / شركة بدر سلطان واخوانه بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
22

23

24

25

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/26  عدد كويت اليوم 1388تاريخ النشر بموقع الجهاز Page502018/04/16 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2812
 تاريخ الكتاب :2018/02/07

 
 
 

طلب اإلحاطة والعلم بشراء البند رقم (10) شراء أدوية (حبوب) لعالج مرضى الجهاز العصبي 
لحاجة كافة المستشفيات مع / شركة بدر سلطان واخوانه بدال من / شركة ياكو الطبية وذلك 

النتقال الوكالة

 

الموضوع
26
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/26  عدد كويت اليوم 1388تاريخ النشر بموقع الجهاز Page512018/04/16 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/685$
 تاريخ الكتاب :2018/04/01

 
 
 

طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين والفنيين المتقدمين لألمانة العامة 
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا 

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.
1-شركة فلير بوينت لمقاوالت تنظيف المباني والطرق 

2-شركة تم لتقديم خدمات المساعدة للزوار
3-شركة مجموعة فؤاد البحر للتجارة العامة
4-شركة غوالزو للمالبس الجاهزة للرجال

5-شركة بروفيشينال ديفيلوبمنت لإلستشارات اإلدارية.

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 04-04-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


