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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

))  المنعقد صباح يوم (محضر االجتماع رقم (
مهـ

2017/71
11-محرم-1439 هـ 

   االثنين 
2017-10-02 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-10-02

)(   االثنين 2017/71 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:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

د/جنان محسن بوشهري
محمد ناصر الخرافي

د/مرسال سعد الماجدي
د/مبارك فهاد العازمي

سالم ذياب العنزي

هيا أحمد الودعاني

عبدالعزيز محمد السمحان
اللواء / فهد عيد بن فهد
هيفاء عبدالعزيز المضف

مشاري محمد البليهيس

 العضو / ممثل وزارة الصحة

رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب  الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 
المخبرية باالنابة

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات
السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات

1
2
3
4
5
6
7

1

1
2
3

1

1
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل جامعة الكويت
 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية
 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة 

والثروه السمكية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

 العضو / ممثل وكالة األنباء الكويتية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل وزارة التربية

المهندس/ محمد فيروز     رئيس قسم الشئون 
الهندسية

السيد/جابر عباس محمد     مشرف تبريد و 
تكييف

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
السيد/ عبد المحسن خاجة     مدير إدارة التنفيذ

والصيانة

السيدة/ مها الفضلي     مترجم
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون 

التجارية
السيد/نجيب الزيد     رئيس فريق تأهيل التربة

المهندس/أمين الخباز     كبير  مهندسي 
المشاريع

مهندس/ روا     كبير امهندسين

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة 
حسابات

السيده/ سعاد الرومي     مراقب المشتريات 
والمخازن

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم المشتريات

السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل 
والدعم الفني

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات
الدكتور/ خالد الرشيد     الوكيل المساعد 

للمنشآت
السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات

السيد/عبد العزيز المهنا     رئيس قسم العقود 
والوثائق

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني 

2

3
4
5

6

7

8

9
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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 األمانة العامة لمجلس الوزراء

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

والمالي
المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم 

والعقود
السيده/ خلود الربيعان     رئيس قسم الشركات

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود 
والمناقصات

المهندسة/ غال الهنيدي     مهندس معماري
المهندس/ عبد اللطيف المشاري     مستشار في

جهاز تطوير مدينة الحرير

المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين 
اختصايين

المهندس/ أحمد جراغ     مدير العام 
لالستشارات

المهندسة/ شيخة االبراهيم     مهندس 
المشروع

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني
السيد/علي عبد الرسول خليفة     رئيس قسم 

الصيانة االذاعية

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود 
المواصفات

11

12

13

14

15



2017/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/89
 تاريخ الكتاب :2017/09/20

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة رقم 2015/36-2016 اصالح وتشغيل وصيانة معدات 
التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية لصاالت االفراح التابعة لمباني الوزارة المبرم مع/ شركة 

المجموعة الخليجية لألعمال الميكانيكية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2017/8/3 حتى 
2018/2/3 دون تكلفه مالية وذلك لحين اإلنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم و ش ج 

ع/2018/2017/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/جابر عباس محمد     مشرف تبريد و تكييف
المهندس/ محمد فيروز     رئيس قسم الشئون الهندسية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/9/20
عدم موافقة كل من: 

عضو مجلس ادارة الجهاز/ اللواء فهد عيد بن فهد
ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

البيـــــــــــــــــــان



2017/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9202
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 14Z IBM  إفادة الهيئة بإستعداد شركة الخرافي للحاسبات اآللية بتزويد الهيئة بأحدث جهاز
 Z13 TECHNOLOGY IBM بدال من TECHNOLOGY REFRESH

REFRESH للعقد رقم 39 توسعة الحاسب الرئيسي بنفس االسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ سالم العلي     مدير إدارة الشئون المالية
السيد/ طارق الراشد     مدير إدارة التشغيل والدعم الفني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7792
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم د أ/ت ع/216 أعمال الصيانة الشاملة والتنظيف للكراج األميري مع / 
شركة الخرافي ناشيونال لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2017/12/1 حتى 2020/11/30 بمبلغ 

إجمالي قدره (-/648,600 د.ك) فقط ستمائة وثمانية واربعون الف وستمائة دينار الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :6487
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق و االذن بترسية المناقصة رقم م و ث ف أ 
2017/2016/1 خدمات االمن والحراسة للمقر الرئيسي للمجلس واالدارات التابعة له على/ 

شركة العالمية لالمن و السالمة (اقل االسعار مكرر) بمبلغ اجمالي قدره (-/667,800 د.ك) فقط 
ستمائة وسبعة وستون الف وثمانمائة دينار الغير

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     مشرف أول كاتبة حسابات
السيده/ سعاد الرومي     مراقب المشتريات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2017/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

وكالة األنباء الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1672
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن بترسية المناقصة رقم 2017/2016/2 اعمال 
الصيانة الشاملة والتركيبات الهندسية بمبنى الوكالة لمدة ثالث سنوات على / شركة الخليج 

الهندسية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/238,680 د.ك) فقط مائتين وثمانية وثالثون الف 
وستمائة وثمانون دينار الغير

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل الرويح     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر بإجتماع رقم (2017/64) المنعقد بتاريخ 2017/8/28 

المتضمن: عدم الموافقة على التخفيض مع ضرورة االلتزام بمتطلبات وثائق المناقصة.
ثانيا: الموافقة على الترسية

البيـــــــــــــــــــان



2017/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :229
 تاريخ الكتاب :2017/08/27

 
 
 

 رقم الكتاب :217
 تاريخ الكتاب :2017/08/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم وأ/2018/2017/258 مشروع تطوير وتحديث عدد ثالثة استوديوهات 
بث مباشر اذاعي (10,9,5)

-التقبل عروض بديله
-التقبل التجزئه
-مناقصة عامة

-االوامر التغييرية (%25)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد مفيد حجازي     باحث قانوني
السيد/علي عبد الرسول خليفة     رئيس قسم الصيانة االذاعية

طلب طرح المناقصة رقم وأ/2018/2017/259 مشروع تطوير وتحديث استوديو تسجيل إذاعي
(3أ-3ب) 

-ال تقبل العروض البديلة
-التقبل التجزئة
-مناقصة عامة

-األوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

 عضو/ ممثل الفتوى و التشريع       عضو/ ممثل  المالية        عضو/ ممثل التخطيط     عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة 

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

توصيــــــات الجهــــات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :10299
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 رقم الكتاب :10364
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم 2017/2016/43 تجديد االشتراك في قواعد المعلومات 
EMERALD ELITE الدارة المكتبات قسم الدوريات بالجامعة على/ شركة فيرتس الوطنيه 

للتجارة العامة (عرض وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/82,663 د.ك) فقط اثنى وثمانون الف  
وستمائة وثالثة وستون دينار الغير

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

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

 

طلب ترسية بنود الممارسة رقم 24-2018/2017 تجديد االشتراك في قواعد المعلومات 
(BMJ) - مركز العلوم الطبية على / شركة فيرتس الوطنية (ثاني أقل األسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/21,323 د.ك) فقط احدى وعشرون الف وثالثمائة وثالثة وعشرون دينار الغير

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/71

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10851
 تاريخ الكتاب :2017/09/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1666
 تاريخ الكتاب :2017/09/12

 
 
 

طلب تمديد موعد المناقصة رقم هـ ع /ش ا م/2017/2016/50 صيانة اجهزة الحاسب االلي و 
ملحقاته حتى تاريخ 2017/10/17 لالسباب المحددة بكتاب الهيئة

 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع/ش أ م/11-2017/2016 تنفيذ مشروع توسعة قسم الهندسة 
الكيميائية بالشويخ التابعة للهيئة على الشركات المصنفة بالفئة األولى لألعمال اإلنشائية.

*المناقصة ال تقبل عروض بديلة 
*مناقصة ال تقبل التجزئة
-مدة العقد (18) شهرا

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد جراغ     مدير العام لالستشارات
المهندسة/ شيخة االبراهيم     مهندس المشروع

المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين اختصايين

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page13 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14240
 تاريخ الكتاب :2017/09/05

 
 
 

 رقم الكتاب :14224
 تاريخ الكتاب :2017/09/05

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ز / م م /2017/2016/15 صيانة وتشغيل بيوت محمية ومعرشات 
بمناطق متفرقة من دولة الكويت بين الشركات المتخصصة والمؤهلة لدى الهيئة بالفئة االولى 

والثانية والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الهيئة.

*غير قابلة للتجزئة
* التقبل عروض بديلة

* األوامر التغييرية (%25)

 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ز / م م/ 2018/2017/4 تنفيذ و تطوير و صيانة الحدائق العامة في
عدد (39) حديقة بمحافظة العاصمة على الشركات المؤهلة بالفئة األولى والثانية والمذكورة 

بالكشف المرفق بكتاب الهيئة.

* ال تقبل التجزئة 
* ال تقبل عروض بديلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ وليد العدواني     مدير ادارة المشاريع
السيد/ عبد المحسن خاجة     مدير إدارة التنفيذ والصيانة

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: عدم الموافقة على طرح المناقصة
ثانيا: تخطر الهيئة بموافاة الجهاز بنتيجة التأهيل خالل إسبوعين

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: عدم الموافقة على طرح المناقصة
ثانيا: تخطر الهيئة بموافاة الجهاز بنتيجة التأهيل خالل إسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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Page14 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/1301$
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/1313$
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

طلب اصدار األمر التغييري التاسع بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1,773,492 د.ك) فقط مليون  
وسبعمائة وثالثة وسبعون الف واربعمائة واثنى وتسعون دينار الغير ما يعادل نسبة (%1.9)

 REP -1565 CONSULTANCY SERVICES IN على قيمة عقد الممارسة رقم
PROJECT MANAGEMENT AND RELATED ACTICITIES المبرم مع / 

 AMEC KUWAIT PROJECT MANAGEMENT AND شركة
CONTRACTING COMPANY WLL لمدة (9) أشهر اعتبارا من 2017/10/1 حتى 

2018/6/30 بحيث تكون الستة شهور األولى متواصلة والثالث شهور المتبقية على أساس 
تمديد ربع سنوي بنفس الشروط واألسعار وباستخدام منخفض بعد التفاوض مع المقاول بنسبة 

(2.6%) بدال من (%2.76)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية
السيدة/ مها الفضلي     مترجم

السيد/نجيب الزيد     رئيس فريق تأهيل التربة
المهندس/أمين الخباز     كبير  مهندسي المشاريع

مهندس/ روا     كبير امهندسين

طلب الشركة التالي :
اوال: اصدار االمر التغييري السابع بزيادة مبلغ اجمالي قدره (168,523/915 د.ك) ما يعادل 

نسبة (4%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-1941 مشروع تجريبي لحقن المياه في مكمن 
حقل ظريف المبرم مع / شركة فينيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت إعتبارا من تاريخ 

توقيع األمر التغييري وذلك لتغطية تكاليف التاخير لمدة (81) يوم الذي تسببت به الشركة خالل 
المرحلة االولى نتيجة عطل في المضخة الكهربائية المغموره (ESP) في البئر 

ثانيا:
-إحاطة الجهاز علما بأنه سيتم تمديد العقد لمدة (407) يوم لتصبح فترة التشغيل من خالل 

المقاول (730) يوم للمرحلة الثانية حسب متطلبات العقد ليصبح موعد إنتهاء العقد 2018/9/1 
-سيتم تطبيق غرامات تأخير (LDs) بمبلغ إجمالي قدره (-/163,000د.ك) على المقاول نتيجة 

التاخير لمدة (326) يوم الذي تسبب بها إلنهاء المرحلة االولى.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي أوال: الموافقة 
ثانيا: أحيط مجلس إدارة الجهاز

البيـــــــــــــــــــان
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Page15 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1851
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

 رقم الكتاب :1855
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 رقم الكتاب :1861
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 2012/2011/16 ادارة وتنظيم اعمال االمن والحراسة 
لمواقع المعهد المبرم مع / شركة العالمية لالمن والسالمة لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 

2017/10/1 بمبلغ إجمالي قدره (30,305/490 د.ك) فقط ثالثون الف وثالثمائة وخمسة دينار 
واربعمائة وتسعون فلس الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات المناقصة رقم 2015/22-

.2016

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

 

طلب التجديد الثاني لعقد الممارسة رقم M-28-2013/2012 برنامج شيك بوينت مع الصيانة 
لموقع المعهد بالشويخ المبرم مع / شركة كمبيوتر داتا نتوركس لمده سنة اعتبارا من 

2017/5/12 بمبلغ اجمالي قدره (-/15,786 د.ك) فقط خمسة عشر الف وسبعمائة وستة 
وثمانون دينار الغير

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

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 10-2015/2014 توفير سكن ضيوف المعهد فنادق 4 
نجوم مع / شركة كيان للتطوير العقاري لمدة ثالثة أشهر إعتبارا من 2017/8/1 حتى 
2017/10/31 بمبلغ قدره (-/40 د.ك) فقط اربعون دينار الغير للغرفه المفردة بالليلة.

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

 

الموضوع
1

2

3

م

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

  قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار المعهد االلتزام بأحكام المادة رقم 19 من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page16 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10705
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :10706
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب اإلطالع على قرار مجلس الوزراء بشأن المناقصة رقم هـ ش ر 19-2015-2016 تنفيذ 
أعمال الصيانة الشاملة للمالعب النموذجية وبيوت الشباب قرار رقم 1215 بالموافقة على  

ترسية المناقصة على / مؤسسة النهضة للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار).

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ حسين تقي     رئيس قسم العقود المواصفات

طلب اإلطالع على قرار مجلس الوزراء بشأن المناقصة رقم هـ ش ر 2016/2015/16 أعمال 
صيانة شاملة بالمرافق الرياضية والهيئات الرياضية (المنطقة الثانية) بالموافقة على ترسية 

المناقصة على / شركة ساي للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني أقل األسعار).

 

الموضوع
1

2

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما وتخطر الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم  10572-912

احيط مجلس ادارة الجهاز علما وتخطر الهيئة بقرار مجلس الوزراء رقم  10575-912

البيـــــــــــــــــــان
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Page17 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للرياضة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :18474
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

 رقم الكتاب :18470
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب التمديد الثاني لفترة دراسة تأهيل الشركات إلنشاء وانجاز وصيانة استاذ جابر المبارك 
بنادي الصليبخات الرياضي حتى 2017/10/31 وذلك حتى يتسنى للهيئة دراسة المستندات 

والبيانات المقدمة من الشركات.

 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ع ر 14-2016-2017 أعمال التشغيل والصيانة واإلصالح لخدمات
التبريد والتكييف في األندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية) لمدة ثالث سنوات على 

الشركات المتخصصة والمصنفة بالفئة الثانية ألعمال التكييف.

- ال تقبل عروض بديلة
- ال تقبل التجزئة

- األوامر التغييرية (%25)
- شرط الخبرة ال تقل عن خمس سنوات 

-يجب على المناقص تقديم اعماله السابقة

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ان تطرح االعمال على الفئة الرابعة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23757
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :23754
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :23773
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/5 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية المنطقة األولى على / شركة القلعة الكويتية 

للتجارة العامة والمقاوالت (رابع اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-%16.5)

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/9 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدراس ومباني منطقة الجهراء التعليمية (المنطقة االولى) على / شركة العماري 

للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-%15.6)

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2016/2015/52 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني بمنطقة العاصمة التعليمية (المنطقة الثانية) على / شركة القلعة 

الكويتية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بنسبة  خصم قدرها (-%8.5)

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

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم استنادا لنص المادة رقم( 58 )  من 
القانون رقم 49 لسنة 2016 

بالتنسيق مع وزارة التربية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  استنادا لنص المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم
49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وترسى على أقل االسعار شركة الرابية العالمية للمقاوالت
استنادا لنص المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23768
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :23774
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :23758
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/6 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية المنطقة الثانية على / شركة المزايا االنشائية 

للتجارة العامه والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-%14.7)

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2016/2015/51 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة ديوان عام الوزارة (المنطقة االولى) على /شركة العدواني 

(ثالث اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-%14.66)

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/4 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة العاصمة التعليمية (المنطقة الثالثة) على / شركة المنذر 

العقارية (ثالث اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-%18.3)

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

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم استنادا لنص المادة رقم( 58 )  من 
القانون رقم 49 لسنة 2016 

بالتنسيق مع وزارة التربية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم استنادا لنص المادة رقم( 58 )  من 
القانون رقم 49 لسنة 2016 

بالتنسيق مع وزارة التربية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم استنادا لنص المادة رقم( 58 )  من 
القانون رقم 49 لسنة 2016 

بالتنسيق مع وزارة التربية

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23752
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :23763
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/7 اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية 
لمدارس ومباني منطقة ديوان عام الوزارة (المنطقة الثانية) على / شركة المحيسن الدولية 

للتجارة العامه والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-16.95 %)

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع / 2016/2015/46 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 
اإلنشائية لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية (المنطقة األولى) على / شركة المحيسن 

الدولية للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (-%17,95)

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

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم استنادا لنص المادة رقم( 58 )  من 
القانون رقم 49 لسنة 2016 

بالتنسيق مع وزارة التربية

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وترسى على أقل االسعار شركة روعة العالمية للتجارة 
العامة والمقاوالت استنادا لنص المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 

2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23759
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :23775
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2017/2016/14 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة االحمدي التعليمية (المنطقة االولى) على / شركة بريق المستقبل

للتجارة العامة (ثالث أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (-%18,48)

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الحيان     مدير الخدمات
السيد/ أحمد الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني والمالي

السيد/ أحمد المطيري     رئيس قسم النقليات
السيد/ محمد العازمي     رئيس قسم المناقصات
السيده/ خلود الربيعان     رئيس قسم الشركات

المهندس/ طالب موسى     مدير ادارة التصميم والعقود
السيد/عبد العزيز المهنا     رئيس قسم العقود والوثائق

الدكتور/ خالد الرشيد     الوكيل المساعد للمنشآت

طلب ترسية المناقصة رقم م.ع/ 2017/2016/13 تنفيذ أعمال الصيانه والترميم واالعمال 
االنشائيه لمدارس ومباني منطقه العاصمه التعليميه (المنطقة األولى) على / شركة أرض الجزيرة

للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بنسبة إضافة قدرها (+%29)

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

 

الموضوع
9

10

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وترسى على أقل االسعار الشركة الكويتية العمال المدنية 
للتجارة العامة والمقاوالت استنادا لنص المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع االلتزام بأحكام نص المادة رقم 60من القانون رقم 49 
لسنة 2016
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23756
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :23764
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :23771
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/10 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني بمنطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة االولى) على / شركة العدواني 

(ثالث أقل األسعار) بنسبة خصم قدرها (-%16,76).

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

 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع 2016/3-2017 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة الجهراء التعليمية (المنطقة الثانية) على / شركة الواجهة 

الحديثة للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بنسبة زيادة قدرها (+%28.5) 

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49لسنة 2016في شأن المناقصات 
العامة.

 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2016/2015/47 تنفيذ أعمال الصيانة والترميم واألعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة األحمدي التعليمية (المنطقة الثانية) على/ شركة المنتهي 

للعقارات والمقاوالت االنشائية (ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-%17)

*علما بأن المناقصة أعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة.

 

الموضوع
11

12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وترسى على  ثاني أقل االسعار شركة المنذر العقارية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وترسى على أقل االسعار شركة العماري للتجارة العامة 
والمقاوالت استنادا لنص المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :23766
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :23805
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم م ع /2016/2015/54 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم واالعمال 
االنشائية لمدارس ومباني منطقة مبارك الكبير التعليمية (المنطقة الثانية) على / شركة االريج 

الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-%20.21)

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

 

إفادة الوزارة بأنها بصدد توقيع عقد المناقصة رقم م ع / 2016/2015/41 تصميم وترخيص 
وصيانة عدد (10) صاالت تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة مبارك الكبير التعليمية 

بنظام تسليم المفتاح المرساة على / الشركة الكويتية لبناء المعامل.

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (21129) المؤرخ في 2017/8/23 المتضمن إضافة 
غرامات على جدول الغرامات في الشروط الخاصة.

 

الموضوع
14

15

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وترسى على أقل االسعار الشركة الكويتية لالعمال المدنية
للتجارة العامة والمقاوالت استنادا لنص المادة رقم 40 من قانون المناقصات العامة رقم 49 

لسنة 2016

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :22170
 تاريخ الكتاب :2017/09/10

 
 
 

 رقم الكتاب :23337
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

 طلب التجديد السابع لعقد المناقصة رقم م ع /16ب/2008/2007 تنفيذ أعمال النظافة لمباني 
ومدارس منطقة العاصمة التعليمية المبرم مع / شركة وائل النصف وشركاه التجارية لمدة ثالثة 

أشهر إعتبارا من 2017/10/1 حتى 2017/12/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/746,325 د.ك) فقط 
سبعمائة وستة واربعون الف وثالثمائة وخمسة وعشرون دينار الغير

كما اطلع الجهاز كتاب الوزارة رم 2017/1319 المؤرخ في 2017/9/24 المتضمن تعديل 
القيمة االجمالية

 

طلب التمديد االول لعقد رقم (203) للمناقصة رقم م ع /2011/2010/16 توريد وتركيب وتشغيل
وصيانة اجهزة الفصل المتكامل وملحقاتها بمدارس الوزارة المبرم مع / شركة المجموعة 

العالمية لتكنولوجيا المعلومات لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2017/10/1 بمبلغ اجمالي قدره 
(85,903/750 د.ك) فقط خمسة وثمانون الف وتسعمائة وثالثة دينار وسبعمائة وخمسون فلس 

الغير لحاجة الوزارة

 

الموضوع
16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع االلتزام بأحكام القانون رقم 49 لسنة 
2016

عدم موافقة 
عضو مجلس إدارة الجهاز د/ جنان بوشهري

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة التربية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :20519
 تاريخ الكتاب :2017/08/17

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة باستبعاد شركة / الطموح االهلية للتجارة العامة والمقاوالت من جميع 
مناقصات الوزارة وذلك بعد فسخ العقد رقم (61) للمناقصة رقم م ع/2016/2015/20 استئجار 

سيارات هاف لوري مع سائقين لعدم مباشرتها العمال العقد

بعد االستماع الى افادة ممثل الوزارة:
- المهندس/ أحمد المطيري (رئيس قسم النقليات)

و اعتذار ممثل  شركة / الطموح االهلية للتجارة العامة والمقاوالت عن الحضور

 

الموضوع
18
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم وتوجيه دعوه لحضور  الشركة بكتاب 
رسمي
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة التربية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4424
 تاريخ الكتاب :2017/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :29568
 تاريخ الكتاب :2016/12/28

 
 
 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع /2016/2015/35 تصميم وترخيص وانشاء وصيانة 
مدرسة ثانوية بنات بمنطقة العقيلة (4) التابعة لمنطقة األحمدي التعليمية لحاجة / قطاع المنشآت

التربوية والتخطيط على الشركات المصنفة بالفئة االولى لالعمال المدنية واالنشائية

-ال تقبل التجزئة
-ال تقبل عروض بديلة 

-فصل التصميم عن االنشاء وفقا للمادة (39) لقانون المناقصات

كما اطلع الجهاز على كتاب رقم 21111 بتاريخ 2017/8/23 المتضمن تعديل عنوان المناقصة

 

(أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م ع 46-2011/2010 مشروع استكمال تصميم وترخيص 
وانشاء وانجاز وصيانة مبنى مدرسة ابتدائية بنين بمنطقة صباح الناصر التابعة لمنطقة 

الفروانية التعليمية على الشركات المصنفة لدى اللجنة بالفئة األولى لألعمال المدنية واإلنشائية.

-شرط الخبره التقل عن 5 سنوات وان يكون لدى الشركة إمكانات وأيدي عاملة وفنية مدربة
-التقبل التجزئة 

-نسبة االوامر التغييرية (%25)
تقديم بيان تفصيلي عن عقود أعمال مماثلة ألعمال موضوع المناقصة التي ينفذها حاليا أو كان 

ينفذها خالل السنوات الخمس الماضية لجهة حكومية وصورة من هذه العقود

كما اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم 21114 بتاريخ 2017/8/23 المتضمن تعديل عنوان 
المناقصة

 

الموضوع
19

20

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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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017/399
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/388
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/395
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي  قدره (560,630/808 د.ك) فقط 
خمسمائة وستون الف وستمائة وثالثون دينار وثمانمائة وثمانية فلس الغير ما يعادل نسبة 
 20CX and LX (25%) على قيمة البند رقم (99) محاليل ومستهلكات خاصة بأجهزة

لفحوصات الكيمياء لكافة المختبرات المبرم مع / شركة التقدم التكنولوجي وذلك إلحتياج المراقبة
لتعزيز المخزون .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد القطان     رئيس قسم المستحضرات
المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

السيدة/ أديبة الطاهر     مراقب ادارة المختبرات

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/55,214 د.ك) فقط خمسة 
وخمسون الف ومائتين واربعة عشر دينار الغير ما يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد رقم 

2016/2078 البند رقم (89) ضوابط نوعية لجهاز SYSMEX لكافة المختبرات المبرم مع/ 
شركة التقدم التكنولوجي وذلك إلحتياج المراقبة لتعزيز المخزون .

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (74,378/400 د.ك) فقط اربعة 
وسبعون الف وثالثمائة وثمانية وسبعون دينار واربعمائة فلس الغير ما يعادل نسبة (20%) على
قيمة العقد رقم (2016/793) التحاليل الطبية التي ترسل للخارج مختبرات المبرم مع / شركة 

حلول لإلدارة واالستثمارات الصحية وذلك لزيادة الفحوصات التي ترسل للخارج.

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس ادارة الجهاز  د/جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :390
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/401
 تاريخ الكتاب :2017/09/19

 
 
 

 رقم الكتاب :18745
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/11,774 د.ك) فقط احدى عشر ألف 
وسبعمائة واربعة وسبعون دينار الغير ما يعادل نسبة (25%) من قيمة عقد البند رقم (31) 
شراء اودوية ومواد طبية محاليل ومستهلكات ألجهزة sysmex xe-2100 لفحوصات الدم 

المبرم مع / شركة التقدم التكنولوجي وذلك إلحتياج المراقبة لتعزيز المخزون .

 

طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (74,213/495 د.ك) فقط اربعة 
وسبعون الف ومائتين وثالثةعشر دينار واربعمائة وخمسة وتسعون فلس الغير مايعادل نسبة 

(25%) على قيمة عقد شراء محاليل ومستهلكات ألجهزة IMMAGE لكافة المختبرات المبرم
مع/ شركة التقدم التكنولوجي وذلك إلحتياج المراقبة لتعزيز المخزون .

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (321,076/50 $) ما يعادل 
(96,965/103 د.ك) فقط ستة وتسعون الف وتسعمائة وخمسة وستون دينار ومائة وثالثة فلس 
الغير ما يعادل نسبة (30%) على قيمة عقد رقم  (15/0490G)الخاص بمناقصة الخليج رقم 
(31) لتوريد لوازم تجهيز المستشفيات المبرم مع/ شركة الدائرة المركزية وذلك لزيادة الكميات 

المطلوبة

 

الموضوع
4

5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس ادارة الجهاز  د/جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة 

عضو مجلس إدارة الجهاز د/ جنان بوشهري

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :م/2017/395
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (74,196/445 د.ك) فقط اربعة 
وسبعون الف ومائة وستة وتسعون دينار واربعمائة وخمسة واربعون فلس الغير ما يعادل نسبة 
(20%) على قيمة عقد التحاليل الطبية التي ترسل للخارج رقم (2016/794) المبرم مع / شركة

الدائرة المركزية وذلك لزيادة الفحوصات التي ترسل للخارج.

 

الموضوع
7
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20063
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

 رقم الكتاب :581
 تاريخ الكتاب :2016/07/20

 
 
 

 رقم الكتاب :18739
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :18728
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد مثبتات وشرائح لمستشفى ابن سينا - جراحة المخ 
واألعصاب للشركة المصنعة SYNTHES مع / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة بدال من / 

شركة السلع المتحدة الطبية وذلك إلنتقال الوكالة.

 

(إعادة بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة التقدم التكنولوجي (وكيل محلي) لتنفيذ 
اعمال(توريد وتركيب وتدريب وصيانة) تطبيق نظام الملف التقني الموحد للتسجيل 

الدوائي(ECTD) بمبلغ اجمالي قدره (-/93,047 د.ك) فقط ثالثة وتسعون الف وسبعة واربعون
دينار الغير

 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
 VEREINIGTE PAPIERWARENFAB RIKEN GMBH / VP)

STERILCLIN)
في عقد توريد رقم 15/1404C الخاص بأوراق شفافة للتعقيم قياس (200مم*200م) ألقسام 

التعقيم في كافة المستشفيات مع / شركة فوراس ميديكال بدال من / شركة التقنيات التجارية وذلك 
إلنتقال الوكالة.

 

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (154) شراء مواد 
 TERUMO استهالكية تخص قسم األشعة لكافة اقسام األشعة التداخلية في المستشفيات هو

 TERUMO وليس CORPORATION - JAPAN / BALT - FRANCE
CORPORATION

 

الموضوع
8

9

10

11

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

مازال مجلس ادارة الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع 2016/58 المنعقد بتاريخ 
2016/8/22 المتضمن: تاجيل البت بالقرار الجتماع قادم

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18729
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :98
 تاريخ الكتاب :2017/08/14

 
 
 

 رقم الكتاب :18747
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بأن اسم الشركة المصنعة العمال شراء البند رقم (154) شراء مواد 
 / PHENOX استهالكية تخص قسم األشعة لكافة اقسام األشعة التداخلية في المستشفيات هو

ACANDIS وليس SEQUENT MEDICAL

 

(اعيد بحث) طلب شراء البند رقم (190) مواد استهالكية لجهاز MICROSCAN لكافة 
المختبرات - وحدات الميكروبيولوجي من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ 

اجمالي قدره (-/216,525 د.ك) فقط مائتين وستة عشر الف وخمسمائة وخمسة وعشرون دينار
الغير

اطلع لجهاز على كتاب رقم 396 بتاريخ 2017/9/19 المتضمن السعر المحلي والخليج

 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
SYNTHES _ DEPUY SYNTHES في عقد التوريد رقم 1160C/16 الخاص بأعمال 

توريد مثبتات لعظام الفخذ والساق لمستشفى الفروانية مع / شركة الغانم هيلث كير للتجارة العامة
بدال من / شركة السلع المتحدة الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

الموضوع
12

13

14

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :100
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2017/338
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب شراء البند رقم (192) محاليل ومستهلكات ألجهزة ELECSYS لفحوصات الهرمونات 
لكافة المختبرات - وحدات البيوكمستري من / شركة ياكو الطبية (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/269,988 د.ك) فقط مائتين وتسعة وستون الف وتسعمائة وثمانية وثمانون دينار الغير 
بعد تقليل عدد المواد وزيادة الكميات.

 

طلب طرح الممارسة رقم (245LB7) شراء عدد (16) من المواد المخبرية بين الشركات 
المتخصصة والمسجلة بإدارة الهندسة الطبية عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية الكويت 

اليوم والموقع االلكتروني للوزارة

-تقبل التجزئة
-تقبل العروض البديلة

 

الموضوع
15

16

م

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي
عضو مجلس ادارة الجهاز/ د.جنان بوشهري 

ممثل ادارة الفتوى والتشريع / د. مرسال الماجدي
ممثل االمانة العامة للتخطيط والتنمية/ هيفاء المضف

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة  صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :340
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

 رقم الكتاب :94
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

 رقم الكتاب :4101
 تاريخ الكتاب :2017/08/23

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم (272LB7) شراء عدد (11) من المواد المخبرية بين الشركات 
المتخصصة والمسجلة لدى ادارة الهندسة الطبية عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية 

الكويت اليوم والموقع االلكتروني للوزارة

-تقبل التجزئة
-تقبل العروض البديلة

 

طلب شراء البند رقم (185) فحوصات للتعرف على ميكروب السالمونيال والتيفوئيد في االطعمة 
لكافة المختبرات - وحدات الميكروبيولوجي من / شركة الخليج المتكاملة لالنظمة األمنية (عرض 

وحيد) بمبلغ اجمالي قدره (-/96,300 د.ك) فقط ستة وتسعون الف وثالثمائة دينار الغير

 

طلب طرح الممارسة رقم 283LB7 شراء وتوريد عدد (11) من المواد واللوازم المخبرية بين 
الشركات المتخصصة والمسجلة لدى ادارة الهندسة الطبية عن طريق االعالن عنها بالجريدة 

الرسمية الكويت اليوم والموقع االلكتروني للوزارة

-تقبل التجزئة
-تقبل العروض البديلة

 

الموضوع
17

18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة  صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة من الشراء من السعر المحلي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :18749
 تاريخ الكتاب :2017/08/29

 
 
 

 رقم الكتاب :12821
 تاريخ الكتاب :2017/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :336
 تاريخ الكتاب :2017/08/21

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بإستكمال اعمال توريد اللوازم والمواد الطبية للشركة المصنعة 
SYNTHES _ DEPUY SYNTHES في عقد التوريد رقم 1404C/15 الخاص بأعمال 

توريد مستهلكات تستخدم في جراحة عظام األطفال لمستشفى الرازي مع / شركة الغانم هيلث كير 
للتجارة العامة بدال من / شركة السلع المتحدة الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

(اعيد بحث) طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على شراء البند رقم (109)  
ادوية حقن لمرضى الباطنية لكافة االقسام في المراكز الصحية والمستشفيات من / صفوان 

للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/103,090 د.ك) فقط مائة وثالثة
الف وتسعون دينار الغير حيث ان المادة غير مشاركة بمناقصة الخليج وذلك لمنع حدوث نقص 

في المواد مما يؤثر سلبا على عالج المرضى

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 12826 بتاريخ 2017/7/4 المتضمن تغيير اسم الشركة 
من / ياكو الطبية الى شركة صفوان للتجارة العامة والمقاوالت وذلك النتقال الوكالة

 

طلب طرح الممارسة رقم 226LB7 توريد لوازم مخبرية إلدارة الهندسة الطبية بين الشركات 
المتخصصة والمسجله بإدارة الهندسة الطبية عن طريق االعالن عنها بالجريدة الرسمية الكويت 

اليوم والموقع االلكتروني للوزارة

*تقبل عروض بديلة 
*قابلة للتجزئة 

 

الموضوع
20

21

22

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/71
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :48
 تاريخ الكتاب :2017/09/20

 
 
 

 رقم الكتاب :20062
 تاريخ الكتاب :2017/09/24

 
 
 

طلب شراء البند رقم (153) محاليل لجهاز IRIS لفحص البول الروتيني والميكروسكوبي لكافة
المختبرات - وحدات الميكروسكوبي من / شركة التقدم التكنولوجي (مصدر وحيد) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/288,800 د.ك) فقط مائتين وثمانية وثمانون الف وثمانمائة دينار الغير

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد شرائح تستخدم في كسور عظام الساق والفخذ 
للشركة المصنعة J-SYNTHES DEPUY&J-SYNTHES مع / شركة الغانم هلثكير 

للتجارة العامة بدال من / شركة السلع المتحدة الطبية وذلك إلنتقال الوكالة.

 

الموضوع
23

24

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1353$
 تاريخ الكتاب :2017/01/10

 
 
 

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

طبقا للمادة رقم (16) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  49لسنة 2016 .

عدد الشركات (13)

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page37 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

األمانة العامة لمجلس الوزراء

 رقم الكتاب :9712
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم 2017/36-2018 مشروع تقديم خدمات الدعم اإلستشاري 
لجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان على المكاتب اإلستشارية اإلدارية وفقا للتصنيف 

العالمي (vauit ranking 2017) المحددة بكتاب األمانه وذلك لألسباب المذكورة .

(علي أن تكـــــــون لديها خبرة بمشاريع سابقه عملية في دول مجلـس التعاون الخــليجـي)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات
المهندس/ عبد اللطيف المشاري     مستشار في جهاز تطوير مدينة الحرير

المهندسة/ غال الهنيدي     مهندس معماري

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة  صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية 
الطرح بطريقة الممارسة المحدودة وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم 

49 لسنة 2016

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 04-10-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


