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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/53
02-ذو القعدة-1439 هـ 

   االثنين 
2018-07-16 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-07-16

)(   االثنين 2018/53 الساعه التاسعة 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

عبد الله مبارك الشريف
هيفاء عبدالعزيز المضف

عبدالمحسن مزيد الصانع
د.مبارك فهاد العازمي

هيا أحمد الودعاني

د. محمد عبدالله العيسى
بدر عبداللطيف الدويسان

حامد أحمد العلبان
عادل إبراهيم خريبط
د. رنا عبدالله الفارس

رئيس 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

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

العامة

1
2
3
4

5
6

1

1
2
3
4
5

تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و اعضاء مجلس الجهاز  بتاريخ  18-07-2018 وفقا للمادة (8 )من الالئحة 
التنفيذية 



 Page32018/07/29 عدد كويت اليوم 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة التربية

 العضو / ممثل ديوان الخدمة المدنية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون 
الزراعة والثروه السمكية

 العضو / ممثل ديوان سمو ولي العهد
 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الصحة

 العضو / ممثل وزارة األعالم

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية 
الكويتية

 العضو / ممثل جامعة الكويت

 العضو / ممثل معهد الكويت لألبحاث 
العلمية

 العضو / ممثل الهيئة العامة للرياضة
 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات

البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل وزارة الشئون اإلجتماعية 
والعمل

 العضو / ممثل الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم 
المستفيدين

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم 
المشتريات

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم 
الضمانات

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة 
المستودعات الطبية

السيد/ عمار بهزاد     مراقب التردات

السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

السيد/ أحمد ياسين     رئيس قسم العقود

السيد/ خالد الفارس     مدير مركز الوطني 
لتكنولوجيا المعلومات

السيدة  / صفاء الصفار     ممثل القطاع 
النفطي

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم 
المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم 
الصيانة

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم 

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12
13

14

15

16



 Page42018/07/29 عدد كويت اليوم 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز 

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

التوقيع

 العضو / ممثل المجلس الوطني للثقافه 
والفنون واآلداب

المشتريات 16



2018/53

  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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page52018/07/29 اجتماع رقم :

فض العطاءات

وزارة األعالم

بلدية الكويت

ديوان الخدمة المدنية

الرقم :- وا / 2016/2015/224 (ع)

الرقم :- 2018/2017/21

الرقم :- 9 - 2016 / 2017

فض عطاء مناقصة/ممارسة  صيانة وتشغيل معدات واجهزة كل من محطة االرسال التلفزيوني 
بالمقوع والمحطات المساندة لالرسال التلفزيوني واالذاعي بالمطالع والصبية والجليعة ومحطة 

المقوع لالرسال الفضائي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تنفيذ أعمال تشغيل و صيانة و توريد قطع الغيار االزمة لمحطة 
حرق الغازات و ملحقاتها بموقع ردم النفايات المغلق بمنطقة العدان (القرين)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تجديد تراخيص الدعم الفني والصيانة لمنتجات أوراكل

 

الموضوع

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page62018/07/29 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد ونقل مياه لبعض مرافق الهيئةالرقم :- هـ ز/م م/ 2018/2017/18

 

الموضوع
4
م

تم الغاء المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page72018/07/29 اجتماع رقم :

وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :18107
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

طلب استدعاء المناقصين المشاركين بالمناقصة رقم 2017/2016/10 مشروع  إنشاء و انجاز 
و صيانة مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة اشبيلية وذلك الستكمال النواقص حتى يتسنى عمل 

الدراسة الفنية الالزمة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ فوزية الفيلكاوي     رئيس قسم المناقصات إدارة التوريدات والمخازن

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي:
1- تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق يتضمن الدراسة الفنية للمناقصة خالل أسبوع 

2- تجديد جميع الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page82018/07/29 اجتماع رقم :

جامعة الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :6009
 تاريخ الكتاب :2018/05/30

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة  رقم 2018/11-2019 أعمال صيانة الجذرية لقطاع (الخالدية - 
الشدادية - الفنطاس ) إلدارة اإلنشاءات والصيانة بالجامعه بين الشركات المتخصصة

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة
- غير قابلة للتجزئة

- نسبة االوامر التغييرية (%25)
*شروط المناقصة:

- على أن يقدم المناقص عدد المشاريع الحكومية ذات طبيعة المشروع والمماثلة بالحجم والقيمة 
التي قام بتنفيذها كحد ادنى (3) مشاريع

- ان يقدم المناقص شهادات اداء من العمالء كحد ادنى (3) مشاريع
- ان يقدم المناقص ميزانية معتمدة باللغة العربية آلخر ثالث سنوات (شرط تحقيق االرباح)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ أحمد ياسين     رئيس قسم العقود

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page92018/07/29 اجتماع رقم :

المجلس الوطني للثقافه والفنون واآلداب

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5078
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب المجلس اتخاذ الجهاز مايراه مناسبا بشان عدم موافقة ديوان المحاسبة على ترسية 
المناقصة رقم م و ث ف أ 2017/2016/1 خدمات االمن والحراسة للمقر الرئيسي للمجلس  
واالدارات التابعة له المرساه على/ الشركة العالمية لالمن و السالمه (الرابع مكرر القل سعرا) 
بمبلغ اجمالي قدره (-/667,800 د.ك)  فقط ستمائة وسبعة وستون الف  وثمانمائة دينار  الغير

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ خنساء الصانع     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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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شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2226
 تاريخ الكتاب :2018/06/13

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم CA/CPD/0192 تبديل المحطات الكهربائية القديمة 
والمتهالكة بمصفاة ميناء االحمدي لمدة 46 شهرا على الشركات المذكوره بالكشف المرفق

- بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة

- عدد الشركات (11 شركة)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد العجمي     ممثل/ شركة البترول الوطنية الكويتية
السيدة / صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page112018/07/29 اجتماع رقم :

ديوان سمو ولي العهد

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :463
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد الممارسة رقم 2016/2015/11 استئجار سيارات متنوعة للديوان لمدة 
ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/8/1 حتى 2018/10/31 المبرم مع كل من :-
- الشركة الكويتية إلستيراد السيارات  بمبلغ إجمالي قدره (-/15,148د.ك) 

- شركة المال إلستئجار و تاجير المركبات والمكائن بمبلغ إجمالي قدره (-/1,260د.ك) 
- شركة اوتوماك للسيارات بمبلغ إجمالي قدره (29,218/500د.ك) وذلك لحين االنتهاء من 

ترسية الممارسة رقم 2019-2018/3

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page122018/07/29 اجتماع رقم :

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :187
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

 رقم الكتاب :155
 تاريخ الكتاب :2018/05/31

 
 
 

(اعيد بحث) افادة الشركة بالتوصيات النهائية المعدلة للشركات الطالبة االشتراك  في المناقصة 
المحدودة رقم CZ / REF / MT /012 خدمات تشغيل وصيانة وحدات مناولة الكبريت ، 
الصهاريج ، المرافق البحرية ومحطة معالجة مياه الصرف في مصفاة الزور وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الشركة 
1-شركة الخريف لبيع وصيانة واصالح معدات الستخراج النفط (مقبولة)

2-شركة امكو للهندسة واالنشاءات  (مقبولة)
3-الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت (مرفوضة)

4-شركة المدد للتجارة العامة والمقاوالت (مرفوضة)
5-شركة االحمدية للمقاوالت والتجارة  (معتذرة)

كما اطلع الجهاز على كتب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة 
-رقم ( 146) المؤرخ في 2018/5/30 و رقم 172 المؤرخ في 2018/6/24  المتضمن اسباب 

رفض الشركات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة  / صفاء الصفار     ممثل القطاع النفطي
السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان الجودة والدعم التجاري

 S XI/M طلب الشركة تعديل اسم  موكلي شركة / مجموعة انشاءات الهاشمي ليصبح
 S GS ENC XI/M بدال من OPERATION AND MAINTENANCE CO.LTD
المدعوة  للمشاركة بالمناقصة المحدودة رقم CZ / REF / MT /012 خدمات تشغيل وصيانة 
وحدات مناولة الكبريت، الصهاريج ، المرافق البحرية ومحطة معالجة مياه الصرف في مصفاة 

الزور

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page132018/07/29 اجتماع رقم :

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7143
 تاريخ الكتاب :2018/07/05

 
 
 

 رقم الكتاب :14001
 تاريخ الكتاب :2017/12/14

 
 
 

طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم هـ ع / ش أ م / 2012/2011/94 صيانة اجهزة حاسب 
الي وملحقاته المبرم مع / شركة الديار المتحده للتجاره والمقاوالت لمده ثالثة اشهر اعتبارا من 
2018/9/1 حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/304,410 د.ك)  فقط ثالثمائة واربعة 
الف  واربعمائة وعشر دينار الغير لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة الجديدة رقم هـ 

ع/ش أ م/2017-2016/50

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ عيسى الستالن     رئيس قسم الصيانة

طلب اعاده طرح المناقصة العامه رقم هـ ع/ش ا م /2017/2016/65 (ع) تشغيل وصيانة 
وإصالح المصاعد التابعة لكليات ومباني الهيئة

اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 6507 المؤرخ في 2018/6/21 المتضمن اإلفادة بتحديد 
الفئة المصنفة بأعمال المصاعد بادارة االطفاء

- بيانات المناقصة:
-ال تقبل عروض بديلة

-ال تقبل التجزئة
-نسبة االوامر التغيريية %15

*شروط المناقصة:
ان يكون المقاول الرئيسي مصنف من الدرجه االولى والثانية العمال المصاعد  لدى االداره 

العامه لالطفاء ولديه خبره سابقة في هذا المجال

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع ادارة الفتوى 
والتشريع للحصول على الموافقات الالزمة

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page142018/07/29 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروه السمكية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :11858
 تاريخ الكتاب :2018/06/21

 
 
 

 رقم الكتاب :10503
 تاريخ الكتاب :2018/05/20

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ ز/م م/2014/2013/16 تنفيذ وتطوير وصيانة 
الحدائق العامة في عدد(39) حديقة بمحافظة العاصمة المبرم مع/ شركة ان سي سي للخدمات 

الزراعية لمدة ثالث أشهر اعتبارا من 2018/9/7 حتى 2018/12/6 بمبلغ اجمالي قدره 
(105,216/750 د.ك)  فقط مائة وخمسة الف  ومائتين وستةعشر دينار  وسبعمائة وخمسون 

فلس  الغير وذلك   حتى االنتهاء من اجراءات طرح وترسية المناقصة الجديدة هـ ز/م 
م/2018-2017/4

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ حصة الحربي     مدير المالية

(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة العامة رقم هـ ز / م م / 2018/2017/22 تقديم خدمات و تنفيذ
اعمال بواسطة عمالة متخصصة بمنطقة الوفرة الزراعية على الشركات و المؤسسات 

المتخصصة لمدة ثالث سنوات

* كما اطلع الجهاز على:.
-  كتاب الهيئة رقم 7548 المؤرخ في 2018/4/11 المتضمن طلب طرح المناقصة 

- كتاب الهيئة رقم 11611 بتاريخ 2018/6/13 المتضمن اإلفادة بموافقة وزارة المالية على 
االعتماد المالي

* بيانات المناقصة :
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- االوامر التغييرية %25

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بنفس الشروط واالسعار

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page152018/07/29 اجتماع رقم :

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :9099
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

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

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

- اطلع الجهاز على كتاب المعهد رقم 1038/5/1281 المؤرخ في 2018/7/8 المتضمن االفادة 
بأن العقد منفصل عن العقد الجماعي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الفارس     مدير مركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع الشركات المذكورة في كشف المعهد لمصادر المعلومات 
المطبوعة وااللكترونية للمركز الوطني للمعلومات العلمية والتكنولوجية للمعهد بمبلغ اجمالي 
قدره (-/250,000 د.ك)  فقط مائتين وخمسون الف  دينار  الغير وفقا للمادة رقم (18) من 

قانون 49  لسنة 2016  للمناقصات العامة

- كما اطلع الجهاز على:
- كتاب المعهد رقم (9081) المؤرخ في 2018/4/12 المتضمن الطلب الغير واضح مع مبلغ 

التعاقد
- كتاب المعهد رقم 9101 المؤرخ في 2018/7/11 المتضمن ذكر المادة وأسباب التعاقد

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

عدم إختصاص مجلس ادارة الجهاز وفقا للمادة رقم 19 من قانون المناقصات العامة رقم 49 
لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page162018/07/29 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :38219
 تاريخ الكتاب :2018/04/26

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم 1-2018/2017 اعمال المراسلين والفندقة والبدالة 
بمبنى الديوان بالشويخ على/ الشركة المتحدة الدارة المرافق (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (383,389/740 د.ك) فقط ثالثمائة وثالثة وثمانون الف  وثالثمائة وتسعة وثمانون دينار  

وسبعمائة واربعون فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات الفنية

* اطلع الجهاز على :
- كتاب/ شركة عبرات الخليج للتجارة العامة والمقاوالت (اقل االسعار) رقم 2018/1137 

المؤرخ في 2018/5/24 المتضمن طلب افادتها بما تم بشأن ترسية المناقصة
-  كتاب الديوان رقم (54885) المؤرخ في 2018/7/2 والمتضمن أسباب استبعاد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ باسمة الرويح     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

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

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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page172018/07/29 اجتماع رقم :

ديوان الخدمة المدنية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :20180612062
 تاريخ الكتاب :2018/06/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 4 - 2017 / 2018 توفير عمالة فنية متخصصة في مجال نظم 
وتقنية المعلومات على الشركات المتخصصة

* بيانات المناقصة :
ال تقبل التجزئة

ال تقبل عروض بديلة
نسبة االوامر التغييرية (%5)

* شروط المناقصة
- شرط ان يكون مقدم العطاء مسجل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لعام 2017

 

الموضوع
2
م

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

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي
ممثل الهيئة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية / هيفاء المضف

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page182018/07/29 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

االستدعاءات

 رقم الكتاب :159
 تاريخ الكتاب :2018/07/09

 
 
 

 رقم الكتاب :143
 تاريخ الكتاب :2018/06/10

 
 
 

 طلب التجديد الرابع للممارسة رقم وأ/2014/362-2015 تشغيل مولدات الكهرباء االحتياطية 
بمجمع االعالم و المحطات الخارجية و محطة ارسال كبد المبرم مع / مؤسسة مبارك السلطان 

للتجارة العامة لمدة ستة اشهر اعتبارا من 2018/8/15 وبمبلغ اجمالي قدره (-/47,000 د.ك) 
وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم وأ/2018/2017/272 

 

(اعيد بحث) طلب التجديد االول لعقد الممارسة وأ/2015/2014/394 استئجار حيز فضائي 
بمقدار (36ميجا هرتز) لبث قنوات تلفزيون دولة الكويت لتغطية شمال افريقيا و الشرق االوسط 

المبرم مع/ شركة جولف سات لالتصاالت لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/10/25 بمبلغ 
اجمالي قدره (-/3,427,200 د.ك)  فقط ثالثة ماليين  واربعمائة وسبعة وعشرون الف  ومائتى 

دينار  الغير  وذلك لبث قنوات دولة الكويت لتغطية شمال أفريقيا و الشرق األوسط

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عمار بهزاد     مراقب التردات
السيد/ بدر المعيوف     مدير ادارة االتصاالت الهندسية

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التجديد بنفس الشروط واألسعار 

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

  ممثل وزارة المالية السيد/ عبدالمحسن الصانع
 ممثل ادارة الفتوى والتشريع السيد/ عبدالله الشريف

عضو مجلس إداره الجهاز / محمد الخرافي

البيـــــــــــــــــــان

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 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page192018/07/29 اجتماع رقم :

وزارة األعالم

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

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

 
 
 

 رقم الكتاب :130
 تاريخ الكتاب :2018/05/13

 
 
 

افادة الجهاز بانتهاء الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ا 2018/2017/259
مشروع تطوير و تحديث استوديو تسجيل اذاعي ( 3أ-3ب)

 

طلب التعاقد رقم (0022-2019/2018) انتاج البرنامج التلفزيوني (كانوا هنا) مع/شركة 
نوماس ام ان لالنتاج الفني بعدد 30 حلقة على شاشه تلفزيون الكويت بمبلغ اجمالي قدره (-

/120,000 د.ك) فقط مائة وعشرون الف  دينار  الغير وفقا لنص المادة رقم 18 من القانون 
رقم 49 في شأن المناقصات العامة

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
1- تجديد الكفاالت لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة

2- استعجال الجهة بموافاة الجهاز بالتوصية

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الممثل المختص 
بالموضوع

البيـــــــــــــــــــان

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 
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وزارة التربية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :201817993
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

 رقم الكتاب :201817725
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

رد الوزارة بشأن ترسية المناقصة رقم م ع/2017/2016/10 تنفيذ اعمال الصيانة والترميم 
واالعمال االنشائية لمدارس ومباني بمنطقة  مبارك الكبير التعليمية ( المنطقة االولى ) المرساه 
على/ شركة المنذر العقارية (ثاني اقل االسعار) بنسبة خصم قدرها (-22.32%) على مالحظات 

ديوان المحاسبة.

*اطلع الجهاز على : 
- كتاب الوزارة رقم (201810958) المؤرخ في 2018/4/25 المتضمن الرد على مالحظات 

ديوان المحاسبة
- كتاب الوزارة رقم (201810033) المؤرخ في 2018/4/16

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ دالل العتيبي     مراقب دعم المستفيدين

طلب إلغاء المناقصه رقم م ع/2016/2015/55 توريد و تركيب و تشغيل و صيانة برادات مياة 
الشرب المجمعة ذات الخزان الرأسي و نظام مياه الشرب المركزي ذلك الن المعتمد المالي 

للمناقصة ال يغطي قيمة اعمال التوريد

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: مازال الجهاز عند قراره السابق الصادر باجتماع رقم 2017/71 المنعقد في 2017/10/2 

المتضمن: عدم الموافقة وترسى على ثاني اقل االسعار شركة المنذر العقارية
ثانيا: تجديد الكفاالت البنكية لجميع المناقصين المشاركين بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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 عدد كويت اليوم 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page212018/07/29 اجتماع رقم :

وزارة التربية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :201817714
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :201817996
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع / 2015/2014/2 تنفيذ اعمال المراسلة لمدارس 
ومقر منطقتي العاصمة واالحمدي التعليميتين المبرم مع/ شركة البحار للخدمات العامة اعتبارا 

من 2018/9/1 حتى 2019/8/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/519,010 د.ك)  فقط خمسمائة 
وتسعةعشر الف  وعشر دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم م 

ع/2019-2018/2

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم م ع/2015/2014/34 تقديم خدمات استشارية و الدعم 
الفني التخصصي بمجال نظم و تقنية المعلومات لحاجة /ادارة نظم المعلومات المبرم مع/الشركة 
العربية لخدمات الكمبيوتر ايمس لمده تسعه اشهر اعتبارا من 2018/10/17 حتى 2019/7/16 
بمبلغ اجمالي قدره (-/249,417 د.ك) فقط مائتين وتسعة واربعون الف  واربعمائة وسبعةعشر 

دينار  الغير

مرفق كتاب الوزارة رقم 201818812 المتضمن تعديل التاريخ

 

الموضوع
3

4

م

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

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

عدم موافقة :
ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2018/13893
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

طلب تعديل الموافقة على ترسية المناقصة رقم هـ ع ر 11-2016-2017 تشغيل وصيانة 
وإصالح خدمات أحواض السباحة باألندية واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية) لتصبح / 
مؤسسة المرعي الدولية للتجارة العامة والمقاوالت بدال من / شركة المرعي الدولية للتجارة 

والمقاوالت وذلك لورود خطأ مطبعي .

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

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13787
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

 رقم الكتاب :13772
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ قدرة (-/543,400 د.ك)  فقط خمسمائة وثالثة 
واربعون الف  واربعمائة دينار  الغير مايعادل نسبة (25%) على قيمة عقد المناقصة رقم 

2016/2015/17 أعمال صيانة شاملة بالمرافق الرياضية بالهيئات الرياضية  للمنطقة الثالثة 
المبرم مع/ شركة علي الصايغ للمقاوالت مع تمديد مدة العقد ثالث أشهر اعتبارا من 

2019/8/13 مع قطع مدة التمديد فور توقيع العقد الجديد.

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

 

طلب اصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ قدرة (-/514,900 د.ك)  فقط خمسمائة 
واربعةعشر الف  وتسعمائة دينار  الغير مايعادل نسبة (25%) على قيمة عقد المناقصة رقم هـ 
ع ر 2016/2015/21 أعمال الصيانة شاملة للمرافق الرياضية والهيئات الرياضية (للمنطقة 
األولى) المبرم مع/ شركة الراجحي للتجارة العامة والمقاوالت  مع تمديد مدة العقد ثالث أشهر 

اعتبارا من 2019/7/23مع قطع مدة التمديد فور توقيع العقد الجديد.

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

 

الموضوع
2

3

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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الهيئة العامة للرياضة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :13825
 تاريخ الكتاب :2018/07/02

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (262,537/500د.ك)  فقط مائتين 
واثنى وستون الف  وخمسمائة وسبعة وثالثون دينار  وخمسمائة فلس  الغير ما يعادل نسبة 
(25%) من قيمة عقد المناقصة رقم هـ ع ر 2016/2015/20 بشأن أعمال تنفيذ الصيانة 

لديوان الهيئة العامة للرياضة ومرفقاتها المبرم مع / شركة الروابط الكويتية اللبنانية لالجارة 
العامة والمقاوالت و تمديد العقد لمدة ثالث اشهر اعتبارا من 2019/8/14 مع قطع مدة التمديد 

فور توقيع العقد الجديد.

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

 

الموضوع
4
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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الديوان األميري

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :7348
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :7551
 تاريخ الكتاب :2018/07/10

 
 
 

طلب التجديد الثاني عقد أعمال التأمين والحراسة للمبنى اإلداري الجديد المبرم مع/ شركة آرمور
لحراسة المنشآت لمدة سنة اعتبارا من 2018/7/10 حتى 2019/7/9 بمبلغ إجمالي قدره (-

/98,084 د.ك)  فقط ثمانية وتسعون الف  واربعة وثمانون دينار  الغير بنفس الشروط واالسعار 
وذلك لحاجة الديوان الستمرار خدمات الحراسة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ حمود النومس     رئيس قسم الضمانات

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم دأ/هـ/71 مشروع اعمال الصيانة الشاملة و التشغيل و 
التركيبات لألعمال الهندسية لمباني المطار األميري المبرم مع/ الشركة الوطنية لتطوير مشاريع 
البنية التحتية لمدة اربعة اشهر اعتبارا من 2018/7/31 حتى 2018/11/30 بمبلغ اجمالي قدره
(71,333/333 د.ك)  فقط احدى وسبعون الف  وثالثمائة وثالثة وثالثون دينار  وثالثمائة وثالثة

وثالثون فلس  الغير لحين االنتهاء من اجراءات التأهيل وطرح الموضوع بممارسة

اطلع الجهاز على كتاب الديوان رقم 7748 بتاريخ 2018/7/16 المتضمن تاريخ التمديد 
الصحيح

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/53

  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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الديوان األميري

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :7184
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

 رقم الكتاب :7185
 تاريخ الكتاب :2018/07/01

 
 
 

 رقم الكتاب :6954
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

طلب إلغاء تأهيل الشركات العمال التشغيل والصيانة لمباني المطار االميري في الوقت الحالي 
لعدم توفر التصنيف المطلوب لدى الجهاز

 

طلب إلغاء تأهيل الشركات العمال التشغيل وصيانة المباني والمرافق والخدمات - قصر السيف 
العامر في لوقت الحالي لعدم توفر التصنيف المطلوب لدى الجهاز

 

طلب الموافقة على إضافة الشركتين التاليتين : 
 GHC - GULF HELICOPTER COMPANY -

AMMROC -
للممارسة المحدودة رقم  دا / ك/ 41 استبدال شاشات العرض بطائرات األسطول األميري 

العامودي 

اطلع الجهاز على كتاب رقم 7344 المؤرخ في 2018/7/3 المتضمن االفادة بأسباب طلب 
اضافة الشركتين

 

الموضوع

الموضوع

3

4

5

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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شركة نفط الكويت

توصيــــــات الجهــــات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1604$
 تاريخ الكتاب :2018/07/08

 
 
 

(أعيد بحث) 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 التالي:
- كتاب شركة صحراء الرولة للتجارة العامة والمقاوالت رقم 2018/1 المؤرخ في 2018/2/4 

(ثاني أقل األسعار) بمبلغ (-/19,890,000د.ك)
- كتاب شركة نفط الكويت رقم 1584 بتاريخ 2018/7/2 المتضمن الرد على االحاله

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي
السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

(أعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2022009 خدمات صيانة المباني والتكييف 
 BUILDING & AC MAINTENANCE بمناطق الشركة في شمال الكويت

SERVICES FOR NORTH KUWAIT AREAS على شركة السيف المتحدة للتجارة 
العامة والمقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ إجمالى قدره (10.139.582/446د.ك)  فقط عشر 

ماليين  ومائة وتسعة وثالثون الف  وخمسمائة واثنى وثمانون دينار  واربعمائة وستة واربعون 
فلس  الغير المطابق للشروط والمواصفات

- اطلع الجهاز على كتاب شركة النفط رقم2018/758 بتاريخ 2018/4/8 المتضمن طلبهم 
تزويدهم بمستندات ثالث اقل االسعار واستدعاء المناقص اقل االسعار

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية
السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التالي:
1-الرد على شكوى شركة صحراء الرولة للتجارة العامة والمقاوالت
2- تجديد الكفاالت البنكية لجميع المناقصات المشاركين بالمناقصة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تجديد الكفاالت البنكية لجميع المناقصات المشاركين 
بالمناقصة

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page282018/07/29 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/1530$
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1505$
 تاريخ الكتاب :2018/06/24

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1597$
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

اعتذار الشركة عن قبول طلب اشتراك شركة / سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت في 
المناقصة رقم RFP-2037663 انشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة بجهد 11 للمضخات 

الكهربائية المغمورة في منطقة 5 و 4 في جنوب وشرق الكويت وذلك لعدم اجتيازها للحد األدنى 
من معايير التقييم حيث انه ليس لديها الخبرة المطلوبة في اعمال المحطات الفرعية بجهد 

.KV11

 

اعتذار الشركة عن قبول طلب اشتراك / شركة مركز العمر للتجارة العامة والمقاوالت في  
المناقصة رقم RFP-2038588 انشاء خط انابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة شمال الكويت 

وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الشركة

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة رقم RFQ-2033547 توريد معدات 
 COMPLETION EQUIPMENT FOR تكميلية آلبار الحقن جنوب شرق الكويت
SEK DEVIATED SELECTIVE INJECTOR WELLS لمدة ال تقل عن شهر 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات الترسية للمناقصة.

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على  قبول اشتراك / شركة سبيك الخليج للتجارة العامة 
والمقاوالت

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم الموافقة على  قبول اشتراك / شركة مركز العمر 
للتجارة العامة والمقاوالت

 موافقة كل من:
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ عبدالله العبدالرزاق

 ممثل ادارة الفتوى والتشريع /عبدالله الشريف
ممثل وزارة المالية /عبدالمحسن الصانع

العضو ممثل جهتكم في مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
1-الموافقة على تمديد جميع الكفاالت البنكية للشركات المشاركة بالمناقصة

2- إستعجال الجهة بموافاة الجهاز بالتوصية

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page292018/07/29 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/1536$
 تاريخ الكتاب :2018/06/26

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1529$
 تاريخ الكتاب :2018/06/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/1592$
 تاريخ الكتاب :2018/07/04

 
 
 

-RFP اعتذار الشركة عن قبول طلب اشتراك / شركة اتحاد المقاولين في  المناقصة رقم
2038588 انشاء خط انابيب جديد لتصدير الغاز في منطقة شمال الكويت وذلك لالسباب 

المذكورة بكتاب الشركة

 

اعتذار الشركة عن قبول طلب اشتراك / شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاوالت في 
 KV11 2037664 انشاء محطات كهربائية فرعية مرفوعة بجهد-RFP المناقصة رقم

للمضخات الكهربائية المغمورة في منطقة 3&2 , 1 في جنوب شرق الكويت حيث ان ليس لديها
KV11 الخبرة المطلوبة في اعمال المحطات الفرعية بجهد

 

طلب التعاقد المباشر مع / شركة الغانم هلثكير للتجارة العامة والمقاوالت (الوكيل المحلى 
المعتمد) العمال العقد رقم RFQ-2022764 تزويد مستحضرات دوائية لمدة اربع سنوات بمبلغ
اجمالي قدره (-/7,806,000 د.ك)  فقط سبعة ماليين  وثمانمائة وستة الف  دينار  الغير بعد 

التفاوض

 

الموضوع

الموضوع

6

7

8

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على قبول اشتراك / شركة اتحاد المقاولين

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة على  قبول اشتراك / شركة سبيك الخليج للتجارة العامة 
والمقاوالت

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page302018/07/29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1694179
 تاريخ الكتاب :2018/05/22

 
 
 

(اعيد بحث) طلب تمديد الكفالة البنكية للمناقص الفائز / شركة الحلول التكنولوجية للمناقصة 
رقم ص / م خ ع /2017/2016/21 توفير اخصائيى نظم معلومات الستكمال اجراءات توقيع 

العقد 
حيث تم مخاطبة الشركة عدة مرات الحضار الكفالة النهائية لتوقيع العقد دون جدوى.

اطبع الجهاز على كتاب رقم 1759343 المؤرخ في 2018/7/11 المتضمن افادة الوزارة 
بارفاق الكفالة النهائية لشركة الحلول سارية من 2018/11/1 حتى 2020/5/1 

-علما بأن المناقصة تحت نطاق عمل مواد قانون رقم37 لسنة 1964 في شأن المناقصات 
العامة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الصيدلي/ عبير منصور     مدير ادارة المستودعات الطبية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الممثل المختص 
بالموضوع

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page312018/07/29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :598
 تاريخ الكتاب :2018/07/03

 
 
 

 رقم الكتاب :1737523
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

 رقم الكتاب :1737524
 تاريخ الكتاب :2018/06/28

 
 
 

طلب التمديد الثاني للعقد الخاص بالتخصصات الفنية والصيانة الشاملة لمبنى ومعدات ادارة 
المستودعات الطبية المبرم مع/ شركة المخازن العمومية (أجيليتي) لمدة سنة اعتبارا من 
2018/11/1 حتى 2019/10/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/1,868,340د.ك)  فقط  مليون  

وثمانمائة وثمانية وستون الف  وثالثمائة واربعون دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة الستمرار 
الخدمة وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم م ط /2019/2018/1

 

طلب التجديد األول لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع / 2014/2013/50 تشغيل وصيانة وادارة 
محرقة كبد (1) المبرم مع/ الشركة الوطنية للتنظيف  تنفيذ على حساب / شركة جي بي دي 

للتجارة العامة والمقاوالت  لمدة سنة اعتبارا من 2018/9/1 حتى 2019/8/31 بمبلغ إجمالي 
قدره  (-/206,736 د.ك)  فقط مائتين وستة الف  وسبعمائة وستة وثالثون دينار  الغير وذلك 
لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة رقم ص/ م خ ع/2017/23-2018 اقفالها في 

2018/10/2

 

طلب التجديد االول لبعض بنود عقد المناقصة رقم ص / م خ ع /2016/2015/26 صيانة ودعم 
فني الجهزة نظام الرعاية الصحية االولية الرئيسية HP بادارة نظم المعلومات المبرم مع / شركة

ديجيتل بروسيسينج سيستم الستشارات الكمبيوتر واالدارية لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ 
2018/9/30 بمبلغ اجمالي قدره (-/69.200 د.ك) فقط تسعة وستون الف  ومائتى دينار  الغير 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح مناقصة جديدة.

 

الموضوع
2

3

4

م

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

عدم موافقة كل من:
عضو مجلس ادارة الجهاز / محمد الخرافي

ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة / د. مبارك العازمي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الممثل المختص 
بالموضوع

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الممثل المختص 
بالموضوع

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

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :127
 تاريخ الكتاب :2017/04/26

 
 
 

 رقم الكتاب :294501
 تاريخ الكتاب :2017/08/06

 
 
 

نتيجة تأهيل الشركات المتخصصة بتصنيع وتوريد المبيدات الحشرية والقوارض - صحة عامة - 
للعام 2017/2016

- اطلع الجهاز على كتب الوزارة التالية: 
- رقم 215 المؤرخ في 2017/7/4 المتضمن افادتها بأنه سيتم طرح الموضوع ممارسة

- رقم 1553 المؤرخ في 2018/3/29 المتضمن استثناء الممارسات و طرحها واالعالن عنها 
بالجريدة الرسمية (اواق عامة)

 

نتيجة تأهيل الشركات المتخصصة لتقديم خدمات التغذية واإلطعام للعام 2016 

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم وتخطر الوزارة اإلستعجال بموافاة 
الجهاز بطلب طرح االعمال

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لعدم حضور الشخص المختص 
بالموضوع

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

 عدد كويت اليوم 1403تاريخ النشر بموقع الجهاز Page332018/07/29 اجتماع رقم :

وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2018/34
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :17/12/14
 تاريخ الكتاب :2018/01/31

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/33
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب االذن بشراء مواد تستخدم فحوصات خاصة بالدم والبول وصفائح الدم من / شركة التقدم 
التكنولوجي (الوكيل المحلي والحصري) بمبلغ تقديري(777,815/910 د.ك)  فقط سبعمائة 
وسبعة وسبعون الف  وثمانمائة وخمسةعشر دينار  وتسعمائة وعشر فلس  الغير وفقا لنص 
المادة رقم 18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية  الصادرة 

بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب اإلذن بشراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة والتي تستخدم لتحديد حساسية مقاومة 
الميكروبات المضادة الحيوية من شركة / الخليج المتكاملة لألنظمة األمنية (الوكيل المحلي 
والحصري) بمبلغ تقديري وقدره (-/588,650 د.ك) فقط خمسمائة وثمانية وثمانون ألف 

وستمائة وخمسون دينار كويتي ال غير , وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في 
شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

طلب االذن لشراء طلب شراء المواد المذكورة بكتاب الوزارة وهي تستخدم  لفحوصات الدم 
لجهاز ACL 10000  من / شركة تكترون لألجهزة اإللكترونية   (الوكيل الحصري والمحلي) 
بمبلغ اجمالي تقديري (-/566,864/770د.ك)    فقط خمسمائة وستة وستون الف  وثمانمائة 

واربعة وستون دينار  وسبعمائة وسبعون فلس  الغير
ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 

الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

 

الموضوع
7

8

9

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :128
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

 رقم الكتاب :209
 تاريخ الكتاب :2018/01/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/31
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب شراء أكياس الدم IN-LINE FILLER BAG لحاجة مختبر بنك الدم المركزي على 
النحو التالي :

-البند (139-1) من / شركة اينوميكس للمستلزمات الطبية (أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره
 (-/230,074د.ك) فقط مائتين وثالثون الف  واربعة وسبعون دينار الغير بعد تقليل عدد المواد

-البند (139-2) من/شركة الدائرة المركزية (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/267,457د.ك)  فقط مائتين وسبعة وستون الف  واربعمائة وسبعة وخمسون دينار  الغير بعد 

تقليل عدد المواد

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 2018/172 بتاريخ 2018/7/11 المتضمن اسم الشركة 
MACOPHARMA (الوكيل المحلي) المحلية المقرر التعاقد معها شركة اينوميدكس

 

طلب شراء البند رقم (101) حبوب لعالج الربو لحاجة كافة األقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي وقدره (-/463,593 د.ك) 

فقط اربعمائة وثالث وستون ألف وخمسمائة وثالث وتسعون دينار كويتي ال غير.

 

طلب االذن بشراء مواد  لتحليل غازات الدم على أجهزة 3000P GEM من / شركة تكترون 
لألجهزة األلكترونية (الوكيل المحلي) بمبلغ تقديري (439,671/204 د.ك)  فقط اربعمائة وتسعة
وثالثون الف  وستمائة واحدى وسبعون دينار  ومائتين واربعة فلس  الغير وفقا لنص المادة رقم
18 من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية  الصادرة بموجب المرسوم

رقم 2017/30
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :47
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :144
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

 رقم الكتاب :186
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

طلب اإلذن لشراء تستخدم لفحوصات التوافق النسيجي وفحوصات كشف االجسام المضادة من 
شركة / التقدم التكنولوجي (الوكيل المحلي والحصري) بمبلغ تقديري (-/300,000 د.ك) فقط 
ثالثمائة ألف دينار كويتي ال غير , وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن 

المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

اطلع الجهاز على كتاب رقم 96 بتاريخ 2018/2/19 مرفق قيد الوكالة

 

طلب شراء مستهلكات خاصة بقسم قسطرة القلب لمستشفي األميري على النحو التالي : 
* البند رقم (1/154) من / التقدم التكنولوجي (عاشر أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-

/60,000 د.ك)  فقط ستون الف  دينار  الغير 
* البند رقم (2/154) من / شركة الشايع هيلث كير (الحادي عشر أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

قدره (-/61,838 د.ك)  فقط احدى وستون الف  وثمانمائة وثمانية وثالثون دينار  الغير
* البند رقم (3/154) من / ميد فيجن للخدمات الطبية (الثالث عشر أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 

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

 

طلب شراء البند (162)  قساطير شريانية تستخدم في حاالت انسداد الشرايين المعقدة لحاجة 
مستشفي األميري على الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي وقدره(-/226,745 د.ك)

فقط مائتان وست وعشرون ألف وسبعمائة وخمس وأربعون ألف دينار كويتي ال غير.
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :143
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/55
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/42
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب شراء البند رقم (153) مستهلكات لحاجة قسم القلب لحاجة مستشفي األميري على 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ إجمالي قدره (-/189,986 د.ك)  فقط مائة وتسعة 

وثمانون الف  وتسعمائة وستة وثمانون دينار  الغير

 

طلب اإلذن لشراء محاليل و فحوصات مخبرية خاصة بتشخيص األمراض السرطانية وامراض 
السالالت من / شركة التقدم التكنولوجي  (الوكيل الحصري والمحلي) بمبلغ تقديري  (-

/181,634د.ك)  فقط مائة واحدى وثمانون الف  وستمائة واربعة وثالثون دينار  الغير ووفقا 
للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة 

بموجب المرسوم
مرفق كتاب رقم 94 المؤرخ 2018/2/19

 

طلب اإلذن لشراء محاليل ومستهلكات مخبرية للكشف عن مرض الدرن من شركة / التقدم 
التكنلوجي (الوكيل المحلي والحصري) بمبلغ تقديري (-/179,800 د.ك) فقط مائة وتسع 

وسبعون ألف وثمانمائة دينار كويتي ال غير , وذلك وفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في
شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30

اطلع الجهاز على كتاب رقم 97 المؤرخ 2018/2/19
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :178
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :142
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

 رقم الكتاب :175
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

طلب شراء أغطية ورقية للفحص قياس 85*150 لحاجة كافة االقسام في المراكز الصحية 
والمستشفيات على النحو التالي :-

* البند رقم (1/152) من / شركة ميد فيجن للخدمات الطبية (ثالث أقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/51,000د.ك)  فقط واحد وخمسون ألف دينار كويتي الغير .

* البند رقم (2/152) من / شركة بدر سلطان واخوانه (سابع اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/128,800 د.ك)  فقط مائة وثمانية وعشرون الف وثمانمائة دينار كويتي الغير .

 

طلب شراء بالونات ودعامات لالوعية الدموية لحاجة مستشفى الصدري - وحدة قسطرة القلب 
على النحو التالي:

-البند (152-1) من/ شركة االمارة للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل األسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/49.200د.ك)  فقط تسعة واربعون الف  ومائتى دينار  الغير بعد تخفيض الكميات
-البند (152-2) من/شركة وربة للتجهيزات الطبية (رابع أقل األسعار) بمبلغ اجمالي قدره.

 (-/107,600د.ك) فقط مائة وسبعة الف  وستمائة دينار  الغي ربعد تخفيض الكميات

 

طلب شراء البند رقم 149 مستهلكات لحاجة قسم القلب لحاجة مستشفى األميري على الشركات 
المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/154,686 د.ك)  فقط مائة واربعة وخمسون الف 

وستمائة وستة وثمانون دينار  الغير
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :140
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

 رقم الكتاب :173
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :171
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

طلب شراء  مواد إستهالكية متنوعة خاصة بقسم جراحة القلب لمستشفي الصدري - قسم جراحة
القلب على النحو التالي :

* البند رقم (1/150) من / شركة طارق (العوضي وشركاه) (أقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,040 د.ك)  فقط  الف  واربعون دينار  الغير

*البند رقم (2/150) من / نجمة برقان للتجارة العامة والمقاوالت (ثالث أقل األسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/137,259 د.ك)  فقط مائة وسبعة وثالثون الف  ومائتين وتسعة وتسعون دينار  

الغير

 

طلب شراء البند (148) (دعامات) للشرايين لقسم األشعة التداخلية لحاجة مستشفى مبارك الكبير
من / شركة طارق العوضي وشركاه (السادس عشر أقل األسعار)  بمبلغ إجمالي قدره (-

/137,512 د.ك) فقط مائة وسبعة وثالثون ألف وخمسمائة واثنا عشر دينار كويتي الغير.

 

طلب شراء مواد استهالكية متنوعة خاصة بمختبر القلب لحاجة مستشفى األميري على النحو 
التالي :-

* البند رقم (1/145) من / شركة طارق العوضي وشركاه (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره
(-/8,110 د.ك)  فقط ثالثة آالف ومائة وعشرة دنانير كويتية الغير .

* البند رقم (2/145) من / شركة هلث كير داينامكس للتجارة العامة (رابع اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره

(-/124,300 د.ك)  فقط مائة وأربعة وعشرون وثالثمائة دينار كويتي الغير .
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :177
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :167
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :164
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/43
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب شراء البند رقم (151) قساطير للقلب بقياسات مختلفة لحاجة مستشفي األميري على 
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/116,730 د.ك)  فقط مائة وستةعشر 

الف  وسبعمائة وثالثون دينار  الغير.

 

طلب شراء البند رقم (141) بالونات بأنواع وأحجام مختلفة لوحدة قسطرة قلب االطفال 
لمستشفي الصدري - وحدة قسطرة قلب االطفال من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ 

اجمالي قدره (-/111,142 د.ك)  فقط مائة واحدىعشر الف  ومائة واثنى واربعون دينار  الغير

إطلع الجهاز كتاب الوزارة رقم 6031 المؤرخ في 2018/3/18 المتضمن التنويه على االسم 
الصحيح للشركة األجنبية المصنعة للبند 3-141

 

طلب شراء البند رقم (164) مستهلكات متنوعة لقسم قسطرة قلب األطفال لمستشفي األميري من
الشركات المذكورة بكتاب الوزارة بمبلغ اجمالي قدره (-/97,700 د.ك)  فقط سبعة وتسعون الف 

وسبعمائة دينار  الغير

 

طلب االذن  لشراء محاليل ألجهزة تحليل وقياس العينات من / شركة نجمة برقان للتجارة العامة 
والمقاوالت  (الوكيل الحصري والمحلي) بمبلغ تقديري  (97,538/984د.ك)  فقط سبعة 
وتسعون الف  وخمسمائة وثمانية وثالثون دينار  وتسعمائة واربعة وثمانون فلس  الغير

ووفقا للمادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة والئحته التنفيذية 
الصادرة بموجب المرسوم رقم 2017/30
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :160
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :161
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

طلب شراء البند رقم (134) قساطير ودعامات لعالج انسداد الشرايين لقسم األشعة التداخلية 
لحاجة مستشفى مبارك الكبير من / شركة طارق العوضي وشركاه (سادس اقل االسعار) بمبلغ 

إجمالي قدره (-/93,000 د.ك) فقط ثالثة وتسعون ألف دينار كويتي ال غير

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (7903) المؤرخ في 2018/4/30 والمتضمن التنويه 
MEDTRONIC على االسم الصحيح للشركة األجنبية وهو

 

طلب شراء صمامات ومستهلكاتها لحاجة قسم القلب لحاجة مستشفى األميري على النحو التالي 
-:

* البند رقم (1/135) من / شركة أشرف وشركاه المحدودة (ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي 
قدره (-/13,560 د.ك)  فقط ثالثة عشر الف وخمسمائة وستون دينار كويتي الغير .

* البند رقم (2/135) من / شركة العيسى لألجهزة الطبية (ثالث اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره 
(-/58,890 د.ك)  فقط ثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وتسعون دينار كويتي الغير .

 

الموضوع
29

30

م

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

قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة شريطة عرض العقد على إدارة الفتوى والتشريع قبل توقيع 
العقد 
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وزارة الصحة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :2017/569
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

(اعيد بحث) طلب الوزارة الغاء الممارسات الخاصة بشركة مسكا لإلتجار في جميع المعدات 
والمستلزمات الطبية ارقام :

-2014/2013/1073 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية  
-2014/2013/1196 توريد  اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية
-2014/2013/1291 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية
-2012/2013/519 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية

-2014/2013/1035 توريد اجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية
و ذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة .

*اطلع الجهاز على :
- كتاب الوزارة رقم 2017/494 المؤرخ في 2017/11/14

- كتب شركة مسكا لإلتجار في جميع المعدات والمستلزمات الطبية التالية المؤرخين في 
2017/3/8 أرقام 2017/457 , 2017/452 , 2017/450 , 2017/458 , 2017/443

 

الموضوع
31
م

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االستعجال بالرد على الكتب الصادرة من الجهاز أرقام 
4412 بتاريخ 2018/5/2 و 6057 بتاريخ 2018/6/11
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/1648$
 تاريخ الكتاب :2018/07/15

 
 
 

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- فندق وهج بوليفارد

2- شركة لوسين المشتركة للتجارة العامة
3- شركة لوسين العالمية للتجارة العامة 

4- شركة مار لحراسة المنشآت
5- شركة كلين بيلدنغ لمقاوالت تنظيف المباني والطرق

6- شركة سي سي باور سيستم للتجارة العامة والمقاوالت
7- شركة كالس الفضية للتجارة العامة

8- شركة عرب سيكيورتي الخليج لألجهزة واألنظمة وتركيبها وصيانتها
9- شركة الدرع لحراسة المنشآت

10- الجريوي لصناعة األثاث والديكور
11-اليرجو تك االتجار في األدوية والمعدات واألجهزة والمستلزمات الطبية

12-شركة اي سي هاوس ألجهزة التكييف والتبريد ومقاوالتها

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االربعاء الموافق 18-07-2018 التاسعة صباحا  . 
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