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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/18
20-جمادي الثانى-1439 

   االربعاء
2018-03-07 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-03-07

)(   االربعاء2018/18 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

    وقد اعتذر عن حضور اإلجتماع كل من:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
حامد أحمد العلبان

بدر عبداللطيف الدويسان
سالم ذياب العنزي

السيدة/ وضحة العميري

د.مرسال سعد الماجدي

هيا أحمد الودعاني

د. محمد عبدالله العيسى
د.مبارك فهاد العازمي
محمد ناصر الخرافي

عادل إبراهيم خريبط
د. رنا عبدالله الفارس

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

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

عضو / ممثل وزارة المالية
عضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط و التنمية
 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات 
العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات 

العامة

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم 
المناقصات والعقود
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1
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ 
المناقصة وهم كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل وزارة الداخلية
 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية
 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيد/ ابراهيم المطيري     مهندس اول 
مدني

السيدة/ نضال الماجد     ممثل الوزارة 
للتجهيز المحلى

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة 
المناقصات

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع 
النفطي

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي 
خدمات

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم 
المناقصات

2

3

4

5

6

7
8

9
10

11

12

13



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page42018/03/18 اجتماع رقم :

فض العطاءات

اإلدارة المركزية لإلحصاء

شركة البترول الوطنية الكويتية

الرقم :- 2018/2017-1

0228/CA/CPD -: الرقم

فض عطاء مناقصة/ممارسة  التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات والمراسالت 
الداخلية لإلدارة المركزية لإلحصاء

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  اعمال الهندسة و التوريد و اإلنشاء و اإلعداد لتشغيل مشروع 
إستبدال مسخنات (UNIFLUX) وحدات الغاز المسال 1و 2 و 3 لمصفاة ميناء األحمدي

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page52018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :495
 تاريخ الكتاب :2018/02/14

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري األول على عقد المناقصة رقم هـ م خ / 224 انشاء وانجاز وصيانة 
وتاثيث مبنى االدارة العامة للمباحث الجنائية المبرم مع/ شركة اإلنشاء والتصنيع العقاري على 

النحو التالي : 

- بزيادة مبلغ إجمالي قدره (1,615,460/160 د.ك) ما يعادل (%4,44)
-بتخفيض مبلغ إجمالي قدره (1,615,460/160 د.ك) ما يعادل (%4,44) 

وذلك تنفيذا لمقترح المقاول لطريقة تنفيذ صب األسقف الخرسانية لرفع الكفاءة المبنى وتقليل 
المدة الالزمة لإلنشاء وزيادة جودة االعمال.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ابراهيم المطيري     مهندس اول مدني

الموضوع
1
م

  نظرا المتناع رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة  في المشاركة في اتخاذ القرار في 
الموضوع أعاله 

وذلك تطبيقا لنص المادة رقم (82) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ونظرا 
لغياب نائب الرئيس للجهاز المركزي للمناقصات العامة السباب االجازة الخاصة 

فقد قرر مجلس إدارة الجهاز بتكليف عضوالجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ حامد أحمد 
العلبان برئاسة الجلسة على نحو مؤقت أثناء مناقشة هذا الموضوع

قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة 
وعدم موافقة كل من :

عضوالجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد/ محمد الخرافي
ممثل الهيئة العامة القوى العاملة /د مبارك العازمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page62018/03/18 اجتماع رقم :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :46
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم 2018/2017/2 تشغيل وصيانة مبنى االمانة على الشركات 
المصنفة بالفئة االولى او الثانية العمال التكييف والفئة االولى انذار ومكافحة الحريق لدىاإلدارة 

العامه لالطفاء

-كما اطلع الجهاز على كتاب االمانة رقم 513 المؤرخ في 2018/1/25 المتضمن طلب استكمال 
اجراءات الطرح بعد التعديل

 
*شروط المناقصة:

-التقبل التجزئة
-تقبل عروض بديله

-نسبة االوامر التغيرية (%25)
-خبرة التقل عن خمس سنوات في مجال عمل المناقصة و عقود مبرمه مع جهات حكومية مع 

تقديم شهادة حسن سير العمل مع تلك الجهات
-المقاولين من الباطن على ان تكون مسجلة و مصنفة لدى الجهاز و ان تكون لديهم خبرة التقل 

عن خمس سنوات

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن تطرح على الفئة الرابعه

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page72018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1125
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب ترسية الممارسة رقم 2017/2016/50 تجهيزات سمعية ومرئية بغرفة عمليات اإلدارة 
العامة لشرطة النجدة لإلدارة العامة لنظم المعلومات على/ الشركة الشرقية للحلول التقنية (ثالث 
اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/36.300د.ك) فقط ستة وثالثون الف  وثالثمائة دينار  الغير 

المطابق للشروط والمواصفات.

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

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ مشاري العتيبي     رئيس قسم عروض االسعار والتعاقدات المباشرة

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page82018/03/18 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لإلستثمار

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1109727
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

طلب إصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/8,750 د.ك)  فقط ثمانية آالف  
وسبعمائة وخمسون دينار الغير على قيمة عقد المناقصة رقم 11م-2014/2013/11 تزويد 

سيارات االنتقال باالجر للهيئة المبرم مع/الشركة الكويتية إلستيراد السيارات إعتبارا من 
2018/3/1 حتى 2018/7/31 وذلك لزيادة عدد (10) سيارات 6 سلندر نظير التعيينات الجديدة 

وترقية الموظفين للدرجة (20)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page92018/03/18 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1152
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

طلب التمديد الثاني لفترة دراسة عطاءات المناقصة رقم م م ك/2017/2016/4 الستئجار قطع 
بحرية للعمل للخدمات المالحية بميناء الشويخ ( 4 قاطرات - 2 زورق إرشاد - 2 زورق ربط ) 
التابع للمؤسسة  لمدة شهر لحين االنتهاء من اإلجراءات الخاصة بدراسة عطاءات المناقصة 

وعمل تقارير فنية

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

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page102018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة المالية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :0802180246
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :37998
 تاريخ الكتاب :2017/09/13

 
 
 

طلب تجديد عقد اتفاق تقديم خدمات الدفع اإللكتروني الحكومي المبرم مع/ شركة الخدمات 
المصرفية اآللية المشتركة KNET لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 2018/5/7

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2017/1-2018 استئجار سيارات مختلفة إلدارة الضيافة العامة
والمؤتمرات لمدة 4 سنوات على الشركات المتخصصة .

- مرفق كتاب الوزارة رقم 707 المؤرخ في 2018/1/10 المتضمن موافقة وزارة المالية وطلب
االستعجال في الطرح .

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل التجزئة 

- ال تقبل عروض بديلة 
*شروط المناقصة:

- أن يكون المشترك بالمناقصة مالكا لكراج متخصص في تصليح جميع المركبات المطلوبة منه 
وبه جميع المعدات واآلالت والفنيين ، وأن يرفق مع عطائه الذي يقدمه ما يثبت ذلك وبغير ذلك 

سوف يستبعد عطائه .
- يجب أن يكون لديه خبره سابقة في مجال تأجير السيارات للوزارات والهيئات الحكومية ال تقل 
عن 5 سنوات وعليه أن يرفق مع عطائه ما يثبت ذلك ان يكون لديه عقود سابقه او حالية لنفس 

االعمال في الوزارات والهيئات الحكومية مع اثبات ذلك .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page112018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3204
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 رقم الكتاب :1059
 تاريخ الكتاب :2018/01/21

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم أ.ف 2018/2017/15 توريد وتركيب سجاد ولباد للمساجد التابعة 
للوزارة على / شركة بوخمسين للسجاد فرع من شركة مجموعة الخليج األزرق التجارية (أقل 

االسعار) بمبلغ إجمالي قدره ( -/ 678,900 د.ك )  فقط ستمائة وثمانية وسبعون الف  وتسعمائة
دينار  الغير مطابق للشروط والمواصفات.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

(اعيد بحث) طلب التالي:
اوال:  اجراء قرعة للمناقصة رقم أ.ف 2017/2016/20 توفير مراسلين لخدمة القطاعات 

التابعة بين الشركات االتية :
1- الرواد للخدمات البيئية فرع من شركة الرواد المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت بمبلغ 

إجمالي (-/662,400 د.ك ) االول مكرر .
2- شركة جاسم الشهري للتجارة العامة والمقاوالت  بمبلغ إجمالي (-/662,400 د.ك ) االول 

مكرر .
3- شركة الفيصل لحراسة المنشئات  بمبلغ إجمالي (-/662,400 د.ك ) االول مكرر .

وذلك تطبيقا لنص الماده رقم (16) من قانون المناقصات العامة رقم 2016/49

ثانيا: استبعاد شركة المنارة ترانتو للتجارة العامة والمقاوالت (االول مكرر) لعدم وجود خبرة 
سابقة للشركة مع القطاع الحكومي في نفس المجال او مجاالت متشابهة .

-كما اطلع الجهاز على كتاب شركة زاتكو الزعفران(سادس أقل األسعار) رقم (15) المؤرخ في 
2018/1/29 والمتضمن مالحظات على فض العطاء

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق من الجهة مع تجديد الكفاالت
البنكية

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page122018/03/18 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4057
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :4062
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

طلب تعديل قيمة التعاقد للممارسة رقم (20-2017/2016) تعديل وتجديد وتأثيث فرع البنك 
بمنطقة الرقة المبرم مع / شركة الحديبية الهندسية للصناعه والمقاوالت ( أقل األسعار ) ليصبح 
بمبلغ اجمالي قدره (-/128,880د.ك) فقط مائة وثمانية وعشرون الف  وثمانمائة وثمانون دينار
 الغير بدال من (-/134,380د.ك) وذلك بعد الغاء بند تراخيص االدارة العامة لالطفاء بناءا على 

موافقة ديوان المحاسبة

- اطلع الجهاز على كتاب ديوان المحاسبة رقم (1382) المؤرخ في 2018/2/15 المتضمن 
القيمة الصحيحه للتعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ رقية الشالل     أمين سر لجنة المناقصات

 طلب إعادة عرض ترسية الممارسة رقم 2018/2017/13 اإلستعانه بخبرات فنية في مجال 
تكنولوجيا المعلومات على / شركة الديار المتحده للتجارة والمقاوالت (ثالث اقل االسعار) بمبلغ 
اجمالي قدره (-/548,100 د.ك) فقط خمسمائة وثمانية واربعون الف ومائة دينار الغير المطابق

للشروط والمواصفات  وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

- اطلع الجهاز على كتاب ديوان المحاسبه رقم (1381) المؤرخ بتاريخ 2018/2/15 المتضمن 
طلب اعادة عرض الموضوع اعاله على الجهاز لالسباب المذكورة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page132018/03/18 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :10484
 تاريخ الكتاب :2017/12/25

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/7 صيانة انظمة االتصاالت السلكية وملحقاتها 
باالدارة العامة لالطفاء بين الشركات المتخصصة

*بيانات المناقصة:
* التقبل عروض بديلة

* التقبل التجزئة
* نسبة االوامر التغييرية %30

*شروط المناقصة:
*مقتصرة على الشركات المتخصصة وذات الخبرة في مجال انظمة االتصاالت 
* مصنفا لدي وزارة المواصالت والهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات 

* يجب ان يكون لدي المناقص الخبرة العملية في مجاالت مماثلة لموضوع المناقصة والتقل عن
7 سنوات

* كشف تفصيلي عن العقود السابقة مع الجهات الحكومية خالل الخمس سنوات الماضية 
*شرط الخبرة ال تقل عن 10 سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

الرائد/ خالد العوضي     رئيس قسم المناقصات والعقود

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل التالي:
- على ان ال تقل الخبرة العملية عن 5 سنوات بدال من 7 سنوات

- تعديل االوامر التغيريه الى %25
- ان ال يقل شرط الخبره عن 5 سنوات بدال من 10 سنوات

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page142018/03/18 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :8939
 تاريخ الكتاب :2017/11/14

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 9-2018/2017 تخزين مواد و ادارة مخزون لالدارة لمدة 
سنتين 

*بيانات المناقصة:
- ال تقبل عروض بديلة

- ال تقبل التجزئة
- االوامر التغيرية %25

*شروط المناقصة:
- شرط الخبرة 3 سنوات

** علما بان االعتماد المالي للمناقصة فقط على اراضي التخزين وال يوجد قيمة معتمدة

 

الموضوع
2
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page152018/03/18 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2018/492$
 تاريخ الكتاب :2018/02/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/512$
 تاريخ الكتاب :2018/02/20

 
 
 

 طلب اصدار األمر التغييري الرابع بزيادة مبلغ اجمالي قدره (4,801,480/484 د.ك) فقط أربعة
ماليين وثمانمائة وواحد ألف وأربعمائة وثمانون دينار كويتي وأربعمائة وأربعة وثمانون فلس ال 
غير أي ما يعادل (50%) من قيمة عقد المناقصة رقم REP-2013026 خدمات االمن لمرافق 
شركة نفط الكويت SECURITY ANS SUPPORT SERVICE المبرم مع شركة / الرائد 

للحراسة مع التمديد لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 2018/3/1 لغاية 2019/2/28

* اطلع الجهاز على كتاب الشركة رقم 2018/507 المؤرخ في 2018/2/19 المتضمن 
االستعجال بادراج الموضوع وذلك النتهاء العقد بتاريخ 2018/2/28

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ صفاء الصفار     ممثل/القطاع النفطي

طلب تمديد الكفاالت البنكية المقدمة للمناقصة رقم RFP-2030118 إنشاء مبنى مكاتب والسور
المحيط جنوب حقل الرتقة لمدة ثالثة اشهر اعتبارا من 2018/3/16 حتى 2018/6/16 

للشركات التالية :
- شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا (اقل االسعار)

- شركة فيرست جروب للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار)
- شركة واره لالنشاءات (ثالث اقل االسعار)

مع موافاة الشركة خطيا بأسماء الشركات الموافقة والغير موافقة على التمديد وذلك لحين 
االنتهاء من تقييم العطاءات واجراءات الترسية عن طريق الجهاز وتجهيز واحضار الكفالة 

النهائية من قبل الشركة الموصي عليهاواستكمال اجراءات توقيع العقد

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على تمديد الكفاالت األولية لجميع العطاءات المتقدمه لمدة 
شهرين مع استعجال الشركة بموافاة الجهاز بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page162018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018003677
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/3679
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري الثاني بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/641,550 د.ك)  ستمائة واحدى 
واربعون الف  وخمسمائة وخمسون دينار على عقد المناقصة رقم وع/2017/2016/5 (ع) 
اعمال الصيانة الشاملة و التشغيل و التركيبات لالعمال الهندسية بمباني الوزارة ( محافظة 

العاصمة و حولي ) المبرم مع/شركة الخليج الهندسية لمدة (21) شهرا إعتبارا من 2018/5/1 
حتى 2020/1/31  وذلك لتوفير عمالة فنية مؤقتة لتشغيل مبنى مجمع النيابة العامة بالشويخ 

فور انتهاء المشروع واستالمه من المقاول.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب تعديل قيمة و فترة االمر التغييري األول ليصبح بزيادة مبلغ قدرة (-/488,800 د.ك)  
اربعمائة وثمانية وثمانون الف  وثمانمائة دينار  بدال من  (-/545,200 د.ك)  خمسمائة وخمسة 

واربعون الف  ومائتى دينار  الغير مايعادل نسبة (17.5%) على قيمة عقد المناقصة رقم 
وع/2017/2016/5 (ع) اعمال الصيانة الشاملة و التشغيل و التركيبات لالعمال الهندسية 

بمباني الوزارة ( محافظة العاصمة و حولي ) المبرم مع/ شركة الخليج الهندسية وذلك لتوفير 
عدد (62) عامل من العمالة المؤقتة للعمل في مبنى النيابات الجديد (البنك المركزي سابقا) 
اعتبارا من2017/12/1 بدال من2017/9/1 حتى نهاية العقد 2020/1/31 وذلك بناءا على 

موافقة ديوان المحاسبة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page172018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/3664
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم و ع/  1 /  2012/2011 انشاء و تنفيذ و تشغيل و 
صيانة مشروع مجمع النيابة العامة التابع للوزارة المبرم مع/ شركة المباني المتحدة لمدة ثالث 

شهور إعتبارا من 2018/2/1 حتى 2018/4/30 وذلك بدون تكاليف مالية وبدون تجاوز التكلفة 
الكلية للمشروع وذلك لعدم اطالق التيار الكهربائي للمشروع من قبل وزارة الكهرباء والماء 
وتوريد معدات محطة الكهرباء الرئيسية وتمديد خطوط الضغط العالي للمحطة مما يستلزم 

استكمال باقي األعمال المرتبطة بالتيار الكهربائي.

*علما بأنة سيتم تحميل المقاول أتعاب اإلستشاري الساده / دار إس إس إتش إنترناشيونال 
لإلستشارات الهندسية البالغة (-/32,142 د.ك)  اثنى وثالثون الف  ومائة واثنى واربعون دينار

 

الموضوع
3
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page182018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722031232
 تاريخ الكتاب :2017/12/28

 
 
 

 رقم الكتاب :272722005125
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم 1222914(ع) اعمال صيانة شاملة لواجهات 
ودورات المياه لجميع مهاجع االفراد بمعسكر لواء الدفاع الجوي بمراقبة عبدالله المبارك الجوية 

بالوزارة حتى 2018/4/19 لحين االنتهاء من توقيع العقد مع المناقص الفائز.

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

كما اطلع الجهاز على  كتاب الوزارة رقم (272722005127) المؤرخ في 2018/2/19 
والمتضمن إفادة الوزارة بان العقد مازال بإجراءات التوقيع لدى الوزارة ولم يتم توقيعه حتى 

تاريخه.

 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم 1852815 تشغيل وصيانة واصالح االجهزة 
والمعدات الكهربائية والميكانيكية والتكييف بالمواقع الخارجية بالمنطقة الشمالية حتى 

2018/6/4 وذلك لحين توقيع العقد مع المناقص الفائز

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page192018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722005400
 تاريخ الكتاب :2018/02/21

 
 
 

 رقم الكتاب :272722003666
 تاريخ الكتاب :2018/02/04

 
 
 

 رقم الكتاب :272722003041
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم 1202815 اعمال خدمات النظافة بمعهد القوة البرية 
واالسناد االداري ومعسكر المدفعية بالوزارة حتى 2018/5/26وذلك لحين توقيع العقد مع 

المناقص الفائز

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

 

(اعيد بحث) طلب تمديد الكفاالت األولية المناقصة رقم 1352910(ع) استكمال اعمال العقد 
1352910 اعمال انشائية صغيرة وترميم مباني بلواء مبارك المدرع 15 حتى 2018/5/22 

وذلك لحين االنتهاء من اجراءت توقيع العقد.

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

 

( اعيد بحث ) طلب تمديد الكفاالت االولية للمناقصة رقم 1862815 تشغيل وصيانة واصالح 
اجهزة التكييف والتبريد بلواء الشهيد المدرع حتى 2018/5/14 وذلك لحين اإلنتهاء من 

إجراءات توقيع العقد

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

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page202018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :272722005126
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :272762405816
 تاريخ الكتاب :2018/02/28

 
 
 

إفادة الوزارة بسبب تأخر توقيع عقد المناقصة رقم 1132814 تحديث وترميم وصيانة قيادات 
مشاغل الكتائب بلواء المدرع / 35 بالمنطقة الشمالية المرساة على/ شركة االمانة المشتركة 

للتجاره العامة و المقاوالت وذلك لعدم توفر الربط المالي للمشروع للسنة المالية 2018/2017 
على ان يتم ادراجه على الميزانية القادمة 2019/2018

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

 

طلب الغاء المناقصة رقم 1352910(ع) اعمال انشائية صغيرة وترميم مباني بلواء مبارك 
المدرع 15 وذلك لعدم توافر الربط المالي للسنة المالية 2018/2017

 

الموضوع
6

7

م

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page212018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2724111090
 تاريخ الكتاب :2018/02/19

 
 
 

 رقم الكتاب :272722004336
 تاريخ الكتاب :2018/02/11

 
 
 

طلب تعديل قيمة التمديد الثاني لعقد المناقصه رقم 2411357123 استئجار مركبات متنوعة 
لوزم / هيئة االمداد والتموين المبرم مع / شركة مصطفى كرم واوالدة للتجارة العامة والمقاوالت 

ليصبح بمبلغ اجمالي قدره (-/1,102,620د.ك) فقط  مليون  ومائة واثنين الف  وستمائة 
وعشرون دينار  الغير بدال من (-/1,102,800د.ك) وذلك لورود خطأ حسابي علما بانه تم أخذ 

موافقة ديوان المحاسبة بالمبلغ الصحيح.

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على طلب تعديل مده التمديد االول لعقد المناقصة رقم 
2512812 اعمال تشغيل و صيانة و اصالح و استبدال لمحطات الوقود بمعسكرات المنطقة 

الشمالية و الجنوبية و الوسطى المبرم مع / شركة ديزون انترناشيونال للتجارة العامة 
والمقاوالت لتصبح اعتبارا من 2017/4/2 بدال من 2017/2/18 بمبلغ اجمالي قدره 

(37,541/667د.ك) فقط سبعة وثالثون الف  وخمسمائة واحدى واربعون دينار  وستمائة وسبعة
وستون فلس  الغير

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page222018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :272411108
 تاريخ الكتاب :2018/01/08

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 23173-4-2411 إستئجار مركبات متنوعة للجنة تخصيص 
المركبات الحكومية لمدة ثالث سنوات  على الشركات المتخصصة و المؤهلة بالوزارة للعام 

الحالي 2018

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة

-تقبل العروض البديلة
-نسبة االوامر التغييرية (%30)

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجد     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

الموضوع
10
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المتخصصه مع تعديل نسبة األوامر التغيرية الى
%25

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page232018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :5048
 تاريخ الكتاب :2018/02/13

 
 
 

 رقم الكتاب :4531
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

طلب اعادة  ترسية المناقصة رقم و ك م /2017/2016/33 أعمال النظافة بمحطة الصبية لتوليد
القوى الكهربائية وتقطير المياه على / شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن فرع من شركة 

الشماسية العالمية للتجارة العامة والمقاوالت ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-
/1,076,166د.ك) فقط  مليون  وستة وسبعون الف  ومائة وستة وستون دينار  الغير بعد 
احتساب الخطأ الحسابي لصالح الوزارة بمبلغ (-/144د.ك) مايعادل نسبة (%0.0133)

 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز و االذن باصدار االمر التغييري األول بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-
/ 250,000 د.ك) فقط مائتين وخمسون الف دينار ما يعادل نسبة ( 25 %) من قيمة عقد 

المناقصة رقم و ك م / 2015/2014/49 اعمال انشاء وازالة خطوط هوائية ضغط متوسط 11 
ك ف وضغط منخفض واالعمال المدنية المتعلقة بهما في شمال الكويت المبرم مع/شركة كي سي 

سي للهندسة و المقاوالت مع تمديد العقد لمدة تسعة أشهر إعتبارا من 2018/11/4 وذلك 
لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على ثاني أقل األسعار شركة الشماسية لمقاوالت نظافة المدن 
مع تجديد الكفالة البنكية 

بعد استبعاد األقل سعرا مؤسسة أبراج دبيس للتجارة العامة و المقاوالت
وذلك النتهاء المهلة الممنوحة لتجديد الكفالة البنكية

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
إلغاء القرار السابق  باجتماع (2017/72) المنعقد في 2017/10/4 المتضمن :عدم الموافقة 

لعدم توافر االعتماد المالي.

ثانيا: الموافقة على األمر التغييري

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page242018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :154
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

 رقم الكتاب :33923
 تاريخ الكتاب :2017/11/28

 
 
 

طلب طرح المناقصة المحدودة رقم و ك م/ 82- 2017/2016 أعمال إستبدال كيبالت القيادية 
34 للمغذيات جهد 132,33 واألعمال المدنية بمناطق متفرقة بدولة الكويت على الشركات 

المؤهلة لدى الوزارة والمذكورة بالكشف المرفق بكتاب الوزارة

*بيانات المناقصة:
-ال تقبل التجزئة 

-ال تقبل عروض بديلة 
-االوامر التغييرية (%25)

*شروط المناقصة:
-خبرة سابقة خمس سنوات بتنفيذ مشاريع صيانة واستبدال كيبالت القيادة(34)

 

طلب طرح المناقصه المحدوده رقم و ك م / 2017/45-2018 تمديد ولحيم كيبالت أرضية 
متوسط ( 11 ك ف ) لتوسعة شبكة التوزيع الكهربائية في جنوب دولة الكويت 

*بيانات المناقصة:
- التقبل التجزئة 

- التقبل عروض بديلة
- محدودة على الشركات المؤهله بالكشف المرفق

 

الموضوع
3

4

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page252018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :34083
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

 رقم الكتاب :36979
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

( اعيد طرح )  طلب طرح المناقصه المحدوده رقم و ك م/4-2018/2017 أعمال الصيانة 
الميكانيكية والكهربائية واالليات الثقيله للمشاغل الرئيسية بادارة الصيانة بالوزاره 

*بيانات المناقصة:
- على الشركات المصنفة بالفئة الثانية - أعمال تكييف / أعمال كهرباء

-ال تقبل عروض بديلة 
-ال تقبل التجزئة

-نسبة االوامر التغييريه (%10 )
- مدة العقد ثالث سنوات

*شروط المناقصة :
- شرط الخبره (5 سنوات )

- كما اطلع الجهاز على الكتاب رقم 5605 المؤرخ في 2018/2/18 المتضمن تعديل في شروط 
المناقصة

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م /2016/7258 توريد مواد متنوعة ألعمال كهربائية ضغط
منخفض بين الشركات المتخصصة 

*بيانات المناقصة:
* التقبل عروض بديله 

* تقبل التجزئة 
* نسبة األوامر التغييرية %10

 

الموضوع
5

6

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على أن  تطرح على الفئة الثالثة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  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       

 كويت اليوم 1384تاريخ النشر بالموقع Page262018/03/18 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3069
 تاريخ الكتاب :2018/01/29

 
 
 

 رقم الكتاب :4275
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

 رقم الكتاب :5546
 تاريخ الكتاب :2018/02/18

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم و ك م/12-2018/2017 صيانة عدد 83 آلة تصوير مستندات 
ماركه (ميتاكيوسيرا) باإلدارات المختلفة للوزارة بين الشركات المتخصصة.

*بيانات المناقصة:
-التقبل التجزئة 

-التقبل عروض بديلة 
-نسبة األوامر التغييرية %15

 

طلب الوزارة عدم تأهيل شركة الرتقة للتجارة العامة والمقاوالت ضمن الشركات المتخصصة 
والمؤهلة لالشتراك في أعمال توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود بمحطات 

توليد القوىالكهربائية وتقطير المياه.

 

طلب االطالع على التعديالت التي تمت على الجزء الثاني من كراسة المصانع العالمية لتوريد 
انابيب وقطع وصل من حديد الدكتايل وملحقاتها لمشاريع المياة.

 

الموضوع
7

8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

  تخطر الشركة برد الوزارة وعلى الشركة  موافاة الجهاز بالمستندات المطلوبة للرد عليها  
خالل أسبوعين من تاريخه

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان



2018/18

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3959
 تاريخ الكتاب :2018/02/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2695
 تاريخ الكتاب :2018/01/25

 
 
 

طلب طرح تأهيل شركات متخصصة لإلشتراك في أعمال الغسيل الكيماوي للغاليات في محطات 
توليد القوى الكهربائية و تقطير المياه.

 

طلب طرح تأهيل الشركات المحليه والعالمية المتخصصه  لحفر وانشاء وصيانة وردم آبار المياه
الجوفية الضحله والعميقة لمشاريع المياه في الوزارة 

 

الموضوع
10

11

م

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان
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وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4561
 تاريخ الكتاب :2018/02/08

 
 
 

 رقم الكتاب :4084
 تاريخ الكتاب :2018/02/06

 
 
 

 MITSUBISHI HITACHI /طلب التعاقد المباشر رقم وك م/2017/7269 مع
POWER SYSTEMS LTD.,JAPAN موكلو السادة/ شركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
وبناء السفن لتوريد قطع غيار من المصنع االصلي للمعدات الدوارة في الغاليات ومضخات تغذية
مياه البحر بمحطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه بمبلغ اجمالي قدره (-

/9،000،000 د.ك) فقط تسعة ماليين  دينار  الغير وذلك وفقا للمادة (18) من قانون 
المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016.

 

طلب تعديل ترسية الممارسة رقم و ك م /2037/2015/13 وحدة تقنية ومعالجة زيت عزل كيبالت
الضغط العالي على/شركة وربة الوطنية للتجارة العامة و المقاوالت (سادس أقل األسعار) بدال من

(خامس اقل االسعار)  بمبلغ إجمالي قدره (-/172,650 د.ك) وذلك لورود خطا مطبعي بكتاب 
الترسية

 

الموضوع
12

13

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة  عضو الجهاز المركزي للمناقصات السيد/ حامد العلبان

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/554$
 تاريخ الكتاب :2018/03/05

 
 
 

 رقم الكتاب :2018/567$
 تاريخ الكتاب :2018/03/06

 
 
 

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

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.
1-شركة صناع المستقبل للتجارة العامة والمقاوالت

2-شركة الحياة لوجستيك للتخزين والتغليف
3-شركة كيفانكو لحراسة المنشآت

4-شركة يونتيك لألجهزة الطبية ومستلزمات ذوي اإلحتياجات الخاصة
5-شركة كريتكال تك للتجارة العامة 

6-شركة المحلية األولى للتجارة العامة
7-شركة حياة النفوس للخدمات الطبية

8-شركة يوتاباي للتجارة العامة
9-شركة أكاديمية سترايكرز الرياضية

10-شركة فيرتيكال للمصاعد والساللم الكهربائية ومقاوالتها

 

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

للمادة رقم (16) من االئحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016.
1-مؤسسة أجيال للتجارة العامة والمقاوالت 

2-شركة ليجاسي للتجارة العامة 
3-شركة المجموعة الهندسية للمقاوالت العامة للمباني

4-شركة بيك المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت
5-شركة داللي المعتمدة للتجارة العامة 

6-شركة وايز باند إلدارة المشاريع

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعاله 

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

وزارة العدل

 رقم الكتاب :2018003680
 تاريخ الكتاب :2018/02/22

 
 
 

طلب تمديد العقد اإلشرافي للعقد اإلستشاري رقم (12-2008/2007) الدراسة والتصميم وإعداد 
المستندات ووثائق المناقصة واإلشراف على تنفيذ مشروع مجمع النيابة العامة المبرم مع السادة
/ دار إس إس إتش إنترناشيونال لإلستشارات الهندسية لمدة (3) شهور إعتبارا من 2018/2/1 
حتى 2018/4/30 بدون تكاليف مالية على ان يتحمل المقاول أتعاب اإلستشاري الساده / شركة 

المباني المتحدة بمبلغ إجمالي وقدرة (-/32.142 د.ك) .

 

الموضوع
1
م

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

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  االحد 
  الموافق 11-03-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


