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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/44
19-رمضان-1439 هـ 

   االثنين 
2018-06-04 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-06-04

)(   االثنين 2018/44 الساعه العاشرة والنصف من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
محمد ناصر الخرافي
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
د. محمد عبدالله العيسى

عادل إبراهيم خريبط
د.مرسال سعد الماجدي
هيفاء عبدالعزيز المضف

هشام أحمد الدليمي
د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

د. رنا عبدالله الفارس

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية
عضو / ممثل وزارة المالية

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

1

1

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  06-06-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/06/19 عدد كويت اليوم 1397تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون ذوى 
اإلعاقة

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل بيت الزكاة
 العضو / ممثل أوراق عامة وزارة األعالم

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة

 العضو / ممثل الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة األعالم

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط

السيده/ ريم الرمضان     رئيس قسم الصيانة

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس 
اختصاصي أول

السيد/علي حاتم الصايغ     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيده/ فينوس العنزي     مراقب الدعم 
الفني و المالي

المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين 
اختصايين

السيده/ لولوه المال     مراقب العقود

السيده/ ماريا ابراهيم     رئيس قسم المكتب 
الفني

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

المهندس/ محمد فيروز     رئيس قسم 
الشئون الهندسية

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

السيد/ منصور الحربي     مدير ادارة 
المحفوظات

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم 
المخبرية باالنابة
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل مؤسسة البترول الكويتية

السيد/ مشعل المقلد     الوكيل المساعد 
للشئون الهندسية

17

18



2018/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

فض العطاءات

شركة نفط الكويت

2034573-RFP -: الرقم

2029787-RFP -: الرقم

2038693-RFQ -: الرقم

-GS-21&GC فض عطاء مناقصة/ممارسة  تركيب خطوط حاويات نزع الملوحة جديدة في
9GC-10,GC,19

 INSTALLATION OF NEW DESALTER TRAIN AT
21-GC-9,GC-10,GC-19,&GS

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  منشأة تحلية (معالجة) الغاز الجديدة في محطة التعزيز - 171- 
 NEW GAS SWEETENING FACILITY AT BS - 171 WEST غرب الكويت

KUWAIT

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد حامالت بطانات الحفر مع الخدمات المرتبطة بها لالبار 
العميقة 

 LONG TREM SUPPLY AGREMENT FOR LINER HANGER AND
ASSOCIATED SERVICES FOR DEEP WELLS

 

الموضوع
1

2

3

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1147$
 تاريخ الكتاب :2018/05/25

شركة الثويني التجارية ش م ك ( مقفلة )
 
 

 NDT CORROSION CONTROL طلب الشركة اضافة اسم موكليها/ شركة
SERVICES السعودية الى قائمة الشركات المؤهلة للمناقصة رقم ITB# 1016186 خدمات

ضبط الجودة لميناء الزور لالسباب الموضحة بكتاب الشركة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ علي الصايغ     ممثل وزارة النفط
السيد/ عبدالوهاب الكندري     رئيس فريق عمل ضمان الجوده

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

وزارة المالية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :14519
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

طلب التعاقد المباشر مع/ شركة بيكر تيلي لتوريد وتركيب النظام اآللي الخاص بتنفيذ اتفاقية 
معيار االبالغ المشترك (CRS) لمدة 3سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/375,000 د.ك) وذلك 

لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم (49) لسنة 2016
بشأن المناقصات العامة.

* اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 13619 المؤرخ في 2018/5/22

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :1494
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ش م ك م
 
 

اعتذار الشركة عن تجديد صالحية االسعار و الكفاالت البنكية للمناقصة رقم 2017/2016/11 
تنفيذ مشروع توسعة قسم الهندسة الكيميائية بالشويخ التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أحمد البدر     كبير مهندسين اختصايين

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان



2018/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

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

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب التجديد الرابع لعقد رقم (902) صيانة نظام الحفظ االلكتروني للوثائق 
المدنية  المبرم مع / شركة فابكو تك للتجارة العامه (مورد معتمد) 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

- اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 4553 المؤرخ في 2018/5/23 المتضمن اسباب التجديد 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ منصور الحربي     مدير ادارة المحفوظات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واالسعار
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة د. محمد العيسى
ممثل وزارة المالية السيد/ هشام الدليمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

بيت الزكاة

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/967$
 تاريخ الكتاب :2018/04/22

شركة البحار للخدمات العامة ذ م م
 
 

 (اعيد بحث) طلب الشركة إعادة النظر في شرط المناقصة رقم ب ز 2016/8 ع(ع) القيام 
بأعمال البريد لبيت الزكاة بوجوب ان يكون للشركة المتقدمة ترخيص من وزارة المواصالت 

بتوزيع المراسالت البريدية

اطلع الجهاز على كتاب بيت الزكاة رقم 2265 المؤرخ في 2018/5/20 المتضمن الرد على 
كتاب الشركة بعدم االستغناء عن الشرط

-اطلع الجهاز على كتاب االدارة العامة للطيران المدني رقم  7546 بتاريخ 2018/5/24 
المتضمن االفادة بأنه االدارة غير مختصة بتراخيص الشركات المتخصصة بتوزيع المراسالت 

البريدية 
-اطلع الجهاز على كتاب وزارة المواصالت رقم 1774 المتضمن االفادة بأنه اليوجد للوزارة 

تراخيص ألنشطة توزيع المراسالت البريدية. 

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: يحال كتاب الشركة للجهه لالطالع و االفادة
ثانيا: توجيه دعوه لحضور ممثل عن بيت الزكاة إلجتماع قادم 

ثالثا: تمديد اقفال المناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1044
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب التمديد الثاني للعقد رقم 167674 توريد غازات صناعية وطبيعية لمختبرات 
ومواقع المعهد المبرم مع / شركة اوكسجين الكويت لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/5/9 حتى

2018/11/8 بمبلغ اجمالي قدره (-/50,000 د.ك)  فقط خمسون الف  دينار  الغير  لحين 
االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديده رقم 2018/2017-8

- اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 755/5/662 المؤرخ في 2018/4/2

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/عبدالرضا حبيب كمال     مهندس اختصاصي أول

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط و األسعار

البيـــــــــــــــــــان



2018/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

الهيئة العامة لشئون ذوى اإلعاقة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :675
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

طلب االحاطة والعلم بأن تم تمديد االول التفاقيات تعاون توريد وتركيب وصيانة االجهزة 
التعويضية المبرم مع الشركات التالية:

- المركز الخليجي االلماني لالجهزة الطبية والعلمية
- شركة الساير الطبية

- شركة العيسى لالجهزة الطبية والعلمية
- شركة مبارك العنزي للتجارة العامة والمقاوالت

- شركة الخليجية للخدمات الطبية
- شركة الكندري والمسعد للتجارة العامة والمقاوالت (هلث ستب لالجهزة الطبية)

لمدة اربعة اشهر اعتبارا من 2018/3/31 حتى 2018/7/31 لحاجة الهيئة ل(400) كرسي 
متحرك

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ريم الرمضان     رئيس قسم الصيانة

الموضوع
1
م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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أوراق عامة وزارة األعالم

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :2018/1154$
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

شكوى /شركة دلتا  المشتركة للتجارة العامه والمقاوالت من ترسية الممارسة رقم 
وأ/2018/578-2019 حاليا وسابقا وأ/2017/560-2018 توريد احبار ومواد واختام وربالت 

لتلبية احتياجات مطبعة الحكومة للوزارة لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز احالة الكتاب للجهة لالطالع واالفادة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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مؤسسة البترول الكويتية

بند التظلمات / الشكاوي

 رقم الكتاب :309
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

شركة زاك سلوشنز النظمة الكمبيوتر ش م ك م
 
 

 رقم الكتاب :2018/1032$
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

شركة الخرافي للحاسبات اآللية ذ م م
 
 

(أعيد بحث) طلب التالى:
- اوال: شكوى الشركة على البند IV SERVICES DETAILS  من الشروط الفنية لفريق 
العمل (عدد 13 كويتي وعدد 23 غير كويتي) من المناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330 التزود 

بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات لتحقيق مبدأ التكافئ بين الشركات المشاركة 
- ثانيا : طلب تمديد موعد اقفال المناقصة

مرفق ملحق كتاب مؤسسة البترول رقم(2018/240) المؤرخ في 2018/5/31

 

(أعيدبحث) طلب التالى:
- اوال: شكوى الشركة على البند IV SERVICES DETAILS  من الشروط الفنية لفريق 
العمل (عدد 13 كويتي وعدد 23 غير كويتي) من المناقصة رقم م ب ك /خ/2016/330 التزود 

بخدمات الدعم الفني لنظم المعلومات لتحقيق مبدأ التكافئ بين الشركات المشاركة 
- ثانيا : طلب تمديد موعد اقفال المناقصة

مرفق ملحق كتاب مؤسسة البترول رقم(2018/240) المؤرخ في 2018/5/31

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين رد المؤسسة على الشكوى مع 
تمديد موعد إقفال المناقصة لمدة أسبوعين

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين رد المؤسسة على الشكوى مع 
تمديد موعد إقفال المناقصة لمدة أسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3926
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :2520
 تاريخ الكتاب :2018/01/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ش ج 2017/2016/14 انشاء وانجاز وصيانة مبنى 
الخدمات العامة منطقة الشويخ الصناعية - قسيمة 155 لمدة ثمانية عشر شهر على الشركات 

المصنفة الفئة الثانية و الثالثة لالعمال االنشائية 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %25

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ محمد فيروز     رئيس قسم الشئون الهندسية

( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة المحدوده رقم وش ج ع 2017/4-2018 أعمال اصالح  
وتشغيل وصيانة معدات التكييف والتبريد والتدفئة والتهوية لصاالت األفراح التابعة لمباني 

الوزارة على الفئة الرابعة أعمال تكييف

كما اطلع على كتاب الوزارة رقم (14459) المؤرخ في 2018/5/22 المتضمن التعديل
-بيانات المناقصة
-التقبل التجزئة

-التقبل عروض بديله
-نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة و تطرح على الفئة الثالثه لالعمال االنشائية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10932
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

 رقم الكتاب :11073
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 13-2016-2017 تشغيل وصيانة وإصالح خدمات التبريد 
والتكييف باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة األولى) على/ شركة االنهار الخليجية للتجارة 
العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/288,024 د.ك)  فقط مائتين وثمانية 

وثمانون الف  واربعة وعشرون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات لمدة ثالث سنوات 
شاملة العمالة وقطع الغيار مع االلتزام بشروط الطرح ووثائق المناقصة ومحضر االجتماع 

التمهيدي وتقديم برنامج زمني

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مجيد طالل     باحث قانوني

طلب ترسية 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 / شركة األنهار الخليجية للتجارة العامة والمقاوالت (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (-

/207,360 د.ك) فقط مائتان وسبعة آالف وثالثمائة وستون دينار كويتي ال غير المطابق للشروط
والمواصفات شاملة العمالة وقطع الغيار مع االلتزام بشروط الطرح ووثائق المناقصة ومحضر 

االجتماع التمهيدي وتقديم برنامج زمني

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :46156
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

 رقم الكتاب :44659
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

طلب تمديد الكفالة األولية للمناقص الفائز بالمناقصة رقم   6-2016/2015 مشروع توسعة 
شبكة االلياف الضوئية لمدة شهرين وذلك لحين توقيع عقد المناقصة  

- ق.ت (-/140،000 د.ك)
- تاريخ الطرح 2016/2/7
- تاريخ االقفال 2016/3/8
-عدد الشركات:(4)شركة

- ضمانة شركة كوالتي نت سارية حتى 2018/7/5

 

طلب التمديد الثالث لعقد الممارسة رقم (د خ/2016/2015/7) توفير اعمال الدعم الفني لخوادم 
ونظم تشغيل بيئة عمل الخدمات الحكومية المبرم مع/ شركة الحلول التكنولوجية المتعددة لمدة 

ستة اشهر اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2019/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/58.800د.ك) فقط  
ثمانية وخمسون الف  وثمانمائة دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة 

الجديدة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ ماريا ابراهيم     رئيس قسم المكتب الفني

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة بنفس الشروط واألسعار
و عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ بدر الدويسان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201805471
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

 رقم الكتاب :201813170
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :201813256
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

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

ديجل االنشائية (الثالث مكرر) بنسبة خصم قدرها (-22,00%) وذلك لالسباب الموضحة بالكشف
المرفق 

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (201808966) المؤرخ في 2018/4/4
*اطلع الجهاز على كتاب شركة جلوبال الوطنية رقم 2018/978 المؤرخ في 2018/4/29 

المتضمن تمديد الكفالة 

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع /2016/2015/47 تنفيذ 
أعمال الصيانة والترميم واألعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة األحمدي التعليمية (المنطقة 

الثانية) لمدة ثالثة أشهر لحين إستكمال باقي إجراءات المناقصة.

 

طلب  تمديد الكفاالت األولية للمناقصين المشاركين بالمناقصة رقم م ع /2017/2016/6 تنفيذ 
اعمال الصيانة والترميم واالعمال االنشائية لمدارس ومباني منطقة حولي التعليمية المنطقة (2) 

المنطقة الثانية

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم  لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفاالت 
البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  بتجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة  بتجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201813461
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق واإلذن باستكمال اجراءات التعاقد مع شركة 
/ بيت البناء الكويتي للتجارة العامة والمقاوالت للمناقصة رقم م ع/2016/2015/29 انشاء 

وانجاز وصيانة عدد (10) صاالت تربية بدنية في مدارس وزارة التربية بمنطقة العاصمة 
التعليمية بنظام تسليم المفتاح بعد موافقة البنك الدولي على اصدار كفالة االنجاز

اطلع الجهاز على كتاب رقم (201811249) المؤرخ في 2018/4/30
اطلع الجهاز على التالي:

- كتاب شركة بيت البناء الكويتي رقم (2018/72) المؤرخ في 2018/5/14) المتضمن استكمال
اجراءات توقيع العقد وتم اصدار الكفالة

- كتاب الوزارة رقم 201810949 المؤرخ في 2018/4/25 المتضمن إفادة الوزارة باستعداد 
شركة بيت البناء الكويتي لتقديم كفالة االنجاز

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

 

الموضوع
4
م

مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم ( 2018/10) المتضمن المؤرخ في 
:2018/2/5

أوال: إلغاء القرار السابق باجتماع رقم (2017/13) المنعقد بتاريخ 2017/2/15 على طلب 
ترسية المناقصة على أقل االسعار/ شركة بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت  المتضمن 

:الموافقة
ثانيا : تخطر الوزارة بإعادة دراسة العطاءات التي تليه مع تجديد الكفاالت البنكية وموافاة 

الجهاز بالتوصية 
ثالثا: تطبيق المادة رقم (57 ) من القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة وتوجيه

إنذار لشركة بيت البناء الكويتي للتجارة والمقاوالت

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201813258
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع /2014/2013/76 إصالح و تشغيل و صيانة معدات 
التكييف و التبريد و التدفئة و التهوية بمدارس و مباني تابعة لوزارة التربية في منطقة الجهلراء

التعليمية ( المنطقة األولى ) المبرم مع / شركة فواز للتجارة و الخدمات الهندسية  لمدة ستة 
اشهر اعتبارا من 2018/10/31 حتى 2019/4/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/80,300 د.ك)  فقط 

ثمانون الف  وثالثمائة دينار  الغير لحين االنتهاء من اعداد المناقصة الجديدة

* علما بان تم تغير االسم التجاري للشركة  ليصبح / شركة فواز للتجارة و الخدمات الهندسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ فينوس العنزي     مراقب الدعم الفني و المالي

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :4574
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :4572
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح تأهيل شركات لقصر السيف العامر تأهيل الشركات ألعمال التشغيل 
وصيانة المباني والمرافق والخدمات  - قصر السيف العامر على الفئة الثانية ألعمال 

الكهروميكانيكية والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ لولوه المال     مراقب العقود

(اعيد بحث) طلب طرح  تأهيل الشركات ألعمال التشغيل وصيانة المباني (المطار االميري)  على
الفئة الثانية ألعمال الكهروميكانيكية والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4996
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

 رقم الكتاب :4617
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :5025
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح  الممارسة المحدودة رقم دأ/م/279 استئجار سيارات متنوعة لخدمات 
الديوان بدون سائق لمدة ثالث سنوات بين الشركات المتخصصة المذكورة بكتاب الديوان وذلك 

وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة

 

(اعيد بحث) طلب طرح الممارسة المحدودة  رقم  دأ/ك/40 بوالص تأمين طائرات األسطول 
األميري بين الشركات المتخصصة المذكورة بكتاب الجهة لكونها قادرة على التعامل مع هذا 
النوع من التأمين وذلك لفترة من 2018/6/1 حتى 2019/5/31 وفقا للمادة رقم (18) من 

قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016

 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم دأ/ ك / 42 تدريب الطيارين على الجهاز التشبيهي لطائرة 
(650G) على الشركات المتخصصة المذكورة بكتاب الديوان والوحيدة بتلك االعمال للفترة من 
2018/8/1 حتى 2020/7/31  وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 لسنة 2016 

في شأن المناقصات العامة

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة محدودة وفقـا للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/1112$
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1148$
 تاريخ الكتاب :2018/05/27

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2029867 أعمال إنشائية لطرق جنوب الرتقة على/ شركة 
كويت سستمز للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (13,973,622/980

د.ك)  فقط ثالثةعشر مليون  وتسعمائة وثالثة وسبعون الف  وستمائة واثنى وعشرون دينار  
وتسعمائة وثمانون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات.

اطلع الجهاز على كتاب شركة صحراء الرولة للتجارة العامة والمقاوالت رقم 2018/1 المؤرخ 
في 2018/2/4 (ثاني أقل األسعار) بمبلغ (-/19,890,000د.ك)

 

طلب ترسية المناقصة رقم RFP - 2022083 تركيب صمامات ألنابيب المياه المالحة و خطوط 
معالجة الملوحة في مراكز التجميع جنوب و شرق الكويت على/ شركة اي سي ام اي 

انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/5,394,000 د.ك) 
فقط خمسة ماليين  وثالثمائة واربعة وتسعون الف  دينار الغير المطابق للشروط و المواصفات.

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم و يحال كتاب شركة صحراء الرولة 
للتجارة العامة والمقاوالت لشركة نفط الكويت لالطالع و االفاده و موافاة الجهاز بالرد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

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

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/972$
 تاريخ الكتاب :2018/04/29

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1043$
 تاريخ الكتاب :2018/05/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم RFP-2026500 خدمات الصيانة واإلصالح لخطوط 
األنابيب التابعة إلدارة أصول الغاز 

 MAINTENANCE AND REPAIR SERVICES OF PIPLEINES FOR
GAS MANAGEMENT ASSETS على قائمة الشركات المحلية و المؤهلة و المعتمدة 
تحت الفئة التخصصية 2A مع استبعاد شركة فينيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاوالت من 

المشاركة بالمناقصة 

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

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

(اعيد بحث) طلب االحاطة والعلم بأنه سيتم توقيع العقد مع الشركة العالمية للشركة الفائزة 
-11KV) 2030641 إنشاء ثالث محطات كهربائية فرعية جديدة بجهد-RFP بالمناقصة رقم

132)  و ما يتصل بها من خطوط كهربائية جنوب وشرق الكويت وليس الوكيل المحلي 

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
 عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة د. مبارك العازمي

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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شركة نفط الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/860$
 تاريخ الكتاب :2018/04/17

 
 
 

طلب طرح الممارسة المحدودة رقم RFP-2025506 انشاء محطة توليد طاقة شمسية جنوب 
 SOUTH RATQA SOLARS STEAM الرتقة النتاج نفط طبقة فارس الثقيل
 GENERATION (RSSG)  FOR LOWER FARES HEAVY OIL

PRODUCTION على الشركات المذكورة بكتاب الشركة

اطلع الجهاز على كتاب شركة نفط الكويت رقم (2018/1/49) المؤرخ في 2018/5/27 

 

الموضوع
5
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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جامعة الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5751
 تاريخ الكتاب :2018/05/23

 
 
 

 رقم الكتاب :4/18
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/176,665د.ك)   فقط
مائة وستة وسبعون الف  وستمائة وخمسة وستون دينار  الغير ما يعادل نسبة 29.51% على 
قيمة عقد المناقصة رقم 2016/2015/136 اعمال توريد وتركيب وصيانة االثاث المعملي لكلية 
الهندسة والبترول - الخالدية - الدارة االنشاءات والصيانة - جامعة الكويت المبرم مع / شركة 

دنيا لالجهزة الطبية والتقنية وذلك لحاجة الجامعة 
مع تمديد العقد لمدة 180 يوم اعتبارا من 2018/7/11 حتى 2019/1/6 

**اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 5127 المؤرخ في 2018/5/10 المتضمن طلب التمديد

 

طلب اصدار االمر التغييري الثامن بزيادة مبلغ اجمالي قدره (25,245/256 د.ك) بنسبة 
(0.018%) من المناقصة رقم 10/09/0300c/ku/kucp تنفيذ وصيانة كلية الهندسة 
والبترول مدينة صباح السالم الجامعية جامعة الكويت المبرم مع/ ميتالورجيكال كوربيشن 

بالتحالف مع شركة خالد الخرافي بدون مدة زمنية لالسباب المذكورة بكتاب الجامعة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1
 تاريخ الكتاب :2017/12/07

 
 
 

 رقم الكتاب :005
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة المحدودة  رقم 16/0250C/KU/KUCP-17 انشاء الحزمة
رقم (C5) اعمال الطرق والجسور (الحرم الطبي) في مدينة صباح السالم الجامعية - جامعة 

الكويت.

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة

**اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم (4) المؤرخ في 2018/5/20 المتضمن بيان بالشركات 
المؤهلة وأسباب استبعاد الشركات الغير مؤهلة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أسامة الشهاب     مدير المشتريات

(اعيد بحث) طلب طرح تأهيل مقاولين محليين وشركات متضامنة محلية وأجنبية للقيام بأعمال 
إنشاء وإنجاز وصيانة مشروع كلية العمارة وكلية علوم وهندسة الحاسوب بمدينة صباح السالم 

الجامعية بالجامعة.

-اطلع الجهاز على كتب الجامعة التالية:
1-  رقم 001 المؤرخ في 2018/1/8 المتضمن العنوان القديم.

2- رقم 2018/003 المؤرخ في 2018/4/25 المتضمن األسس والمعايير.
3- رقم 4/18 المؤرخ في 2018/5/8 المتضمن تعديل العنوان.

 

الموضوع
3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة ويعلن عنها بالجريدة الرسمية "الكويت اليوم" 

البيـــــــــــــــــــان
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  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       
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جامعة الكويت

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4691
 تاريخ الكتاب :2018/05/01

 
 
 

 رقم الكتاب :5518
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

طلب طرح ممارسة عامة رقم 2018/2-2019 توريد كتب اجنبية الدارة مكتبة الطالب بالجامعة 
بناءا على المادة رقم (17) من قانون رقم (49) في شأن المناقصات العامة 

*اطلع الجهاز على كتاب الجامعة رقم (5519) المؤرخ في 2018/5/20 المتضمن  االعتماد 
المالي

 

طلب طرح الممارسة العامة  رقم 1-2019/2018 توريد كتب عربية - ادارة مكتبة الطالب

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تتولى الجهة صاحبة الشأن اجراءات األعمال 
بممارسة عامة وفقـا للمادة رقم 17 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :132
 تاريخ الكتاب :2018/05/17

 
 
 

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

 
 
 

 رقم الكتاب :22
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم وأ/2017/2016/252 مشروع ترميم و نسخ و توصيف و تبويب و 
ارشفة االفالم السينمائية القديمة و جميع انواع االشرطة التلفزيونية المغناطيسية ( االرشيف 

التلفزيوني لتلفزيون دولة الكويت) لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

افادة الجهاز بقرب انتهاء كفاالت الشركات المشاركة للمناقصة رقم وأ/ 2018-2017/257 
توريد وتركيب وفحص وتسليم وضمان محطة فضائية متنقلة HD حتى 2018/7/6

 

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و أ/2017/2016/254 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
وتجديد قسم األرشيف الرقمي بالوزارة على / شركة الهندسة والتقنيات المتعددة (أقل االسعار) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/344,000 د.ك) فقط ثالثمائة واربعة واربعون الف دينار الغير المطابق 
للشروط والمواصفات مع تعهد الشركة باإللتزام بالمواصفات الفنية المذكورة بكتاب الوزارة.

- كما اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 135 بتاريخ 2018/5/21 المتضمن موافقة وزارة 
المالية

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
أوال : عدم الموافقة على االلغاء وتخطر الوزارة االلتزام بالقرار السابق الصادر باجتماع رقم 
2018/34 بتاريخ 2018/4/30 اخطار الوزارة باالستعجال بتوقيع العقد مع /مركز سلطان 

للتجارة العامة و المقاوالت لمدة إسبوعين من تاريخ االخطار
و موافاة الجهاز بأسباب التأخير بتوقيع العقد والمضى بإجراءات التعاقد لمثل هذا النوع من 

العقود  وفقا للمادة (83) من قانون رقم (2016/49) بشأن المناقصات العامة
ثانيا: االستعجال بتوقيع العقد 

ثالثا: موافاة الجهاز بنتيجة التحقيق 

قرر مجلس ادارة الجهاز  تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :134
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب التجديد لعقد الممارسة اعادة بث تخصيص خدمة اعادة البث عن طريق عرب سات- الحزمة
االوروبية على قمر يوتلسات هوت بيرد 4 المبرم مع السادة/ المؤسسة العربية لالتصاالت 
الفضائية (عرب سات) لمدة خمس سنوات اعتبارا من 2018/11/1 بمبلغ اجمالي قدره 

(4.675.000$) دوالر أمريكي وذلك السباب المذكورة بكتاب الوزارة.

كمااطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 120 بتاريخ 2018/4/30 المتضمن المبلغ الخطأ

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ مشعل المقلد     الوكيل المساعد للشئون الهندسية

المناقصة رقم و أ/2018/2017/266 توريد وتركيب وتشغيل وضمان أجهزة استقبال وإرسال 
رقمية لمراقبة الوصالت اإلذاعية بالوزارة المرساه على/ شركة اوالد عبدالعزيز عبدالمحسن 

الراشد

- سبب توجيه الدعوة: استفسار عن التاخر في اجراءات التعاقد

- سيحضر من جانب الوزارة :
- السيد / مشعل المقلد       الوكيل المساعد للشئون الهندسية

- السيد/  طارق التيلجي     مدير ادارة المشتريات

 

الموضوع

الموضوع

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
وعدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي

قرر مجلس ادارة الجهاز استعجال الوزارة باستكمال اجراءات توقيع عقد المناقصة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :136
 تاريخ الكتاب :2018/05/28

 
 
 

افادة الجهاز بقرب انتهاء الكفاالت االولية للشركات المشاركة للمناقصة رقم 2017/256-
2018 توريد وتركيب وفحص وتشغيل وضمان خطوط تغذية االرسال والهوائيات واجهزة ارسال 

تلفزيوني ارضي رقمي للوزارة (مشروع البث التلفزيوني االرضي الرقمي T-dvb2 المرحلة 
الثالثة) حتى 2018/7/1 بناءا على قرار الجهاز

 

طلب تمديد فترة دراسة العطاءات للمناقصة رقم و أ /2018/2017/268 تجهيز خدمات التنظيف
و التقل الداخلي و التخلص من النفايات بمبنى مجمع االعالم و المحطات الخارجية التابعة لها 

لمدة اسبوعين و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تجديد الكفاالت البنكية لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة وتخطر الوزارة بموافاة الجهاز بالتوصية خالل أسبوعين

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :4295
 تاريخ الكتاب :2018/05/24

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم ص/م خ ع/2018/2017/16 تقديم خدمات التامين الصحي للمواطنين 
المتقاعدين المرساة على/ شركة وربة للتأمين لالسباب الموضحة بكتاب الوزارة تطبيقا الحكام 

قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية وتمهيدا العادة طرحها 
على الشركات المؤهلة والمتخصصة في مجال التأمين حيث سيتم اعداد دراسة للشروط العامة 

والخاصة وموافاة الجهاز بكراسة الشروط بعد اعدادها الستكمال اجراءات اعادة الطرح

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه 
أوال: إلغاء القرار السابق الصادر باجتماع رقم  2018/27 بتاريخ 2018/4/4 المتضمن " 

الموافقة على التوصية "
ثانيا: الموافقة على االلغاء 

و عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1688560
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :1668323
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

 رقم الكتاب :1688561
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد االول لعقد  البند رقم (1) من المناقصة رقم ص/م خ 
ع/2014/2013/57 استئجار وسائل نقل برية ( باصات لنقل افراد الهيئة التمريضية) المبرم مع

/ شركة الخليج لتاجير السيارات لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ إجمالي قدره 
(802,226/200 د.ك)  فقط ثمانمائة واثنين الف  ومائتين وستة وعشرون دينار  ومائتى فلس  

الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد الياسين     مراقب اللوازم المخبرية باالنابة

(اعيد بحث) طلب التمديد األول لعقد  البندي رقمي (4.3) من المناقصة رقم ص/م خ 
ع/2014/2013/57 استئجار وسائل نقل برية ( باصات لنقل افراد الهيئة التمريضية) المبرم مع
/ الشركة الوطنية لقطع غيار السيارات لمدة سنة اعتبارا من 2018/5/7 حتى 2019/5/6 بمبلغ
اجمالي وقدره (-/156,804 د.ك) فقط مائة وست وخمسون ألف وثمانمائة وأربعة دنانير كويتية 

ال غير  وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

(اعيد بحث) طلب التجديد االول لعقد البند رقم (2) من المناقصة رقم ص/م خ 
ع/2014/2013/57 استئجار وسائل نقل برية ( باصات لنقل افراد الهيئة التمريضية)  المبرم 
مع / شركة محمد ناصر الشهرى واوالده لمدة سنة اعتبارا من 2018/8/1 بمبلغ إجمالي قدره 
(108,587/500د.ك)  فقط مائة وثمانية الف  وخمسمائة وسبعة وثمانون دينار  وخمسمائة 

فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة

 

الموضوع
2

3

4

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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وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1688562
 تاريخ الكتاب :2018/05/16

 
 
 

 رقم الكتاب :8667
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التجديد األول لعقد  البند رقم (4) من (المجموعة الثالثة) المناقصة رقم ص/م 
خ ع/2014/2013/58 استئجار وسائل نقل برية (سيارات خدمة) المبرم مع / شركة دايموند 

هاوس العالمية للتجارة العامة والمقاوالت لمده سنة اعتبارا من 2018/7/19 حتى 2018/7/18
بمبلغ اجمالي قدره (-/93.075د.ك)  فقط ثالثة وتسعون الف  وخمسة وسبعون دينار  الغير  

لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم ص / م خ ع /2018-2017/1  .

 

(16/0277G)طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة نسبة (17%) على قيمة عقد التوريد رقم
لألدوية أي (271,682/10 $) ما يعادل قيمة (81,232/948 د.ك) المبرم مع شركة / وربة 

للتجهيزات الطبية وذلك للحاجة الماسة للوزارة.

 

الموضوع
5

6

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :439
 تاريخ الكتاب :2018/05/14

 
 
 

 رقم الكتاب :1574336
 تاريخ الكتاب :2018/03/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم م ط /2019/2018/1 تشغيل والصيانة الشاملة لمبنى ومخازن 
إدارة المستودعات الطبية بقطاع األدوية والتجهيزات الطبية 

* بيانات المناقصة : 
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامرالتغييرية %5 

* شروط المناقصة : 
- شرط خبرة 5 سنوات

اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 397 بتاريخ 2018/4/30 المتضمن المخصص المالي للعقد

 

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم ص/م خ ع/2018/2017/3 تشغيل وصيانة وادارة 
محرقة الشعيبة (2) على الشركات المتخصصة لمدة ثالث سنوات

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 201 بتاريخ 2018/5/15 المتضمن تعديل  شروط 
المناقصة

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل التجزئة

* شروط المناقصة : 
- ان ال يقل رأس المال عن500 الف دينار كويتي

- شرط وجود الخبرة للقيام بمثل هذه االعمال التقل عن 10 سنوات
- ان تكون الشركة وكيلة عن شركة مصنعة النظمة التخلص من النفايات

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر األعتماد المالي

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/44

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :179
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :177
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :164
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

طلب شراء البند رقم (134) أدوية (مادة) تغذية عالجية ألطفال ناقصي النمو لحاجة كافة األقسام
في المستشفيات على النحو التالي :

* البند رقم (1/134) من / شركة المفيد لألدوية والمواد الغذائية (أقل االسعار) بملغ اجمالي 
قدره (-/238,768 د.ك)  فقط مائتان وثمانية وثالثون ألف وسبعمائة وثمانية وستون دينار 

كويتي الغير
* البند رقم (2/134) من / شركة المعجل لألدوية ثاني أقل األسعار بمبلغ اجمالي قدره (-

/727,385 د.ك)  فقط سبعمائة وسبعة وعشرون ألف وثالثمائة وخمس وثمانون دينار كويتي 
الغير

 

طلب اإلذن لشراء البند رقم (132) أدوية (حقن) لعالج مرضى السرطان لحاجة مركز حسين مكي
جمعة للجراحات التخصصية من / شركة أحفاد حمد صالح الحميضي الدوائية(الوحيدة المصنعه) 

بمبلغ تقديري(-/915,424 د.ك) فقط تسعمائة وخمسة عشر ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون 
دينار كويتي ال غير

 

طلب شراء البند رقم (119) أدوية (بخاخ) لعالج أمراض األنف واألذن والحنجرة لكافة األقسام 
في المراكز الصحية والمستشفيات من / شركة محمد ناصر الهاجري واوالده (مصدر وحيد) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/350,440 د.ك)  فقط ثالثمائة وخمسة الف  واربعمائة واربعون دينار  

الغير بعد تخفيض الكميات

 

الموضوع
9

10

11

م

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

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

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :143
 تاريخ الكتاب :2018/01/24

 
 
 

 رقم الكتاب :404
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

 رقم الكتاب :7435
 تاريخ الكتاب :2018/04/16

 
 
 

 رقم الكتاب :7913
 تاريخ الكتاب :2018/04/30

 
 
 

طلب اإلذن لشراء البند رقم (98) أدوية (شراب) لعالج مرضى السرطان لحاجة مستشفى البنك 
الوطني لألطفال من / شركة بدر سلطان و اخوانه( الوحيد المصنع للمادة )بمبلغ تقديري (-

/95,200 د.ك) فقط خمسة وتسعون ألف ومائتان دينار كويتي ال غير

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد مناقصة الخليج رقم (9) لتوريد لوازم جراحة القلب 
واألوعية الدموية  الخاص بالبند رقم (2) مع/ شركة السلطان المتحدة الطبية بدال من / شركة بدر

سلطان واخوانة وذلك ألنتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد توريد (17/0633C) دباسات جراحية وغياراتها 
لحاجة قسم جراحة األورام - مركز الكويت لمكافحة السرطان مع / شركة الدائرة المركزية بدال من

/ شركة ياكو الطبية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد توريد أدوية رقم (16/1751C) شراء أدوية حقن 
لعالج ارتفاع ضغط الدم لحاجة كافة المستشفيات مع/ شركة بدر سلطان واخوانه  بدال من/ شركة 

ياكو الطبية  وذلك النتقال احقية التوزيع

 

الموضوع
12

13

14

15

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه احيط علما
وعدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد العلبان

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7571
 تاريخ الكتاب :2018/04/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/122
 تاريخ الكتاب :2018/05/02

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/350
 تاريخ الكتاب :2018/05/06

 
 
 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال توريد للعقد رقم (15/2964C)  خيوط جراحية ممتصة (3 
قياسات) لحاجة كافة االقسام في المستشفيات مع/ شركة الدائرة المركزية بدال من/ شركة ياكو 

الطبية وذلك النتقال الوكالة
-الكمية المستلمة (420) بمبلغ (6579/360)

-الكمية الغير مستلمة (660) بمبلغ (10058/04)

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال الممارسة رقم 2015/2014/218 شراء آالت جراحية 
لحاجة مجلس أقسام الصدري (مركز صباح األحمد للقلب)  مع/ ميد فيجن للخدمات الطبية بمبلغ 

إجمالي قدره (-/16,286.ك)  بدال من/ الدائرة المركزية وذلك النتقال الوكالة

 

طلب االحاطة والعلم باستكمال اعمال عقد رقم (2017/392) لشراء أدوية ومواد طبية  - طلب 
مواد مخبرية لفحوصات MICRO SEMI CRP في وحدات أمراض الدم لحاجة كافة 

المختبرات مع / شركة الدائرة المركزية بدال من / شركة وربة للتجهيزات الطبية وذلك النتقال 
الوكالة

 

الموضوع
16

17

18

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1192$
 تاريخ الكتاب :2018/06/03

 
 
 

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
1- شركة علي هادي الدوسري للمعدات و االليات

2- شركة كيوبيكال كونتراكتنج للتجارة العامة و المقاوالت 
3- شركة كيوبيكال سيرفسز لحضانات األعمال 
4- شركة استرال للتجارة العامة و المقاوالت

5- مصنع الروضان للفيبر جالس
6- شركة البليغ لمقاوالت الطرق و المجاري و الجسور

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 
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 عقود الخدمات اإلستشارية

جامعة الكويت

 رقم الكتاب :18/1
 تاريخ الكتاب :2018/05/21

 
 
 

طلب تمديد عقد اإلتفاقية رقم ج ك / 2016/9-2017 دراسة وتصميم واإلشراف على مبنى كلية 
 NBBJ /العلوم ونادي أعضاء هيئة التدريس بمدينة صباح السالم الجامعية والمبرم مع السادة
EAST LLC بالتضامن مع/ دار مستشارو الخليج لمدة (355) يوم إعتبارا من 2018/6/11 

حتى 2019/5/31 بمبلغ إجمالي وقدره (1.312.779/017 د.ك) يستقطع من الوفر المالي 
الموفر لدى الجامعة على أن يتم خصم المبلغ من مستحقات المقاول إن ثبت الغرامة عليه

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على أن يتحمل مقاول تنفيذ المشروع كافة 
االعباء المالية المترتبة لتمديد  اإلتفاقية اإلستشارية أن ثبت مسئوليته عن تأخير المشروع

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

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

البيـــــــــــــــــــان


