
مجلـس إدارة الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة

)االجتماع رقم ( 2018/5

   االربعاءالمنعقد صباح يوم

مالموافق 2018-01-17

إدارة اإلعداد والتدقيق

01-جمادي األولى-1439 هـ 

محضر أعمالمحضر أعمال



 Page2

دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2018/5
01-جمادي األولى-1439

   االربعاء
2018-01-17 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2018-01-17

)(   االربعاء2018/5 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

عادل إبراهيم خريبط
بدر عبداللطيف الدويسان

محمد ناصر الخرافي
د.مرسال سعد الماجدي

هشام أحمد الدليمي

هيا أحمد الودعاني

د. محمد عبدالله العيسى
هيفاء عبدالعزيز المضف

د. رنا عبدالله الفارس
د.مبارك فهاد العازمي

 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية

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

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم 
هندسة الطرق

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم 

1
2
3
4
5
6
7

1

1
2

1
2

1

2
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء
 العضو / ممثل وزارة المواصالت

 العضو / ممثل ديوان المحاسبة

 العضو / ممثل الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للطيران المدني

 العضو / ممثل وزارة العدل
 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل األمانة العامة لألوقاف

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

 العضو / ممثل بنك االئتمان الكويتي

 العضو / ممثل وزارة الداخلية

 العضو / ممثل وزارة المالية

 العضو / ممثل الديوان األميري

 العضو / ممثل الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية المتكاملة

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل الرئاسة العامة للحرس الوطنى
 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

الدراسات والمواصفات

السيد/ جمال الكندري     مدير المكتب الفني

السيده/ هديل جاسم الخلفان     رئيس قسم 
التوريدات

السيد/محمد حيدر أحمد     اختصاصي أول 
خدمات عامة

السيد/ عماد الجلوي     وكيل مساعد لالدارة 
العامة للطيران المدني

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات

السيد/ ناصر الخضر     مدير ادارة االستثمار 
العقاري

السيد/ خالد الشمالي     مدير مركز نظم 
المعلومات

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير 
المناقصات

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب 
المشتريات

السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان 
الجودة والدعم التجاري

2
3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19



 Page4

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

التوقيع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل الهيئة العامة لشئون القصر

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

 العضو / ممثل شركة نفط الكويت

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل اإلدارة العامة للجمارك

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/فهد العنزي     مراقب الشئون االدارية

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون 
التجارية

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع

19

20

21

22

23

24



2018/5

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page5 اجتماع رقم :

فض العطاءات

الهيئة العامة للرياضة

الرقم :- هـ ع ر 2017-2016-18

الرقم :- هـ ع ر 2017-2016-20

الرقم :- هـ ع ر 2017-2016-19

الرقم :- هـ ع ر 2017-2016-10

الرقم :- هـ ع ر 2017-2016-11

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية 
(الكويت - التضامن - النصر - خيطان - الجهراء) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية 
(العربي - كاظمة - القادسية - السالمية - اليرموك) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  أعمال الصيانة الزراعية لمالعب كرة القدم الرئيسية لألندية 
(الشباب - الفحيحيل - الساحل - اتحاد كرة القدم - الصليبخات) وعدد 2 ملعب فرعي لكل نادي

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض السباحة باألندية 
واالتحادات الرياضية (المنطقة األولى)

 

فض عطاء مناقصة/ممارسة  تشغيل وصيانة وإصالح خدمات أحواض السباحة باألندية 
واالتحادات الرياضية (المنطقة الثانية)

 

الموضوع
1

2

3

4

5

م

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/5

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page6 اجتماع رقم :

فض العطاءات

شركة نفط الكويت

2033547-RFQ -: فض عطاء مناقصة/ممارسة  توريد معدات تكميلية آلبار الحقن جنوب شرق الكويت الرقم
 COMPLETION EQUIPMENT FOR SEK DEVIATED SELECTIVE

INJECTOR WELLS

 

الموضوع
6
م

فتحت مظاريف المناقصة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/5

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page7 اجتماع رقم :

الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :1185
 تاريخ الكتاب :2017/12/05

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التعاقد المباشر مع / شركة كيوبيكال سيرفيسز لتنفيذ برنامج احتضان للمبادرين
في المجال االبداعي بمبلغ اجمالي قدره (-/500,000د.ك)  فقط خمسمائة الف دينار الغير وذلك 

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

- اطلع الجهاز على كتاب الصندوق رقم (46) بتاريخ 2018/1/10 المتضمن الالئحة التنظيمية 
لنشاط حاضنات األعمال في القطاع الخاص واسباب اختيار شركة كيوبيكال سيرفيسيز

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/محمد حيدر أحمد     اختصاصي أول خدمات عامة
السيدة/ ايمان الدوب     اختصاصي حاضنات اعمال

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/5

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page8 اجتماع رقم :

األمانة العامة لألوقاف

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :14017
 تاريخ الكتاب :2017/12/12

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2018/2017/1 ادارة عقارات االمانة 

-غير قابلة للتجزئة
-التقبل عروض بديلة

-نسبة االوامر التغييرية (%5)
-شرط  الخبرة 5سنوات في ادارة العقارات

-راس المال خمسة ماليين دينار
-قيمة العطاء نسبة مئوية من االيراد الفعلي للمحفظة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الخضر     مدير ادارة االستثمار العقاري

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين التنسيق مع وزارة المالية بعد 
اخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع

البيـــــــــــــــــــان



2018/5

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page9 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :14290
 تاريخ الكتاب :2017/12/28

 
 
 

طلب التجديد الرابع للعقد رقم2016/602-2017 توفير الخبرات الفنية والمستشارين 
واألخصائيين لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة المبرم مع / الشركة العربية لخدمات 
الكمبيوتر(ايمس) لمدة سنة اعتبارا من2018/2/1 حتى2019/1/31 بمبلغ اجمالي قدره (-
/1.280.000د.ك)  فقط مليون  ومائتين وثمانون الف  دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من 

اجراءات طرح المناقصه رقم 2018-2017/11

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالوهاب النجدي     مساعد مدير المناقصات
السيد/ علي المعيلي     مدير عام االدارة العامة لنظم المعلومات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/5

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page10 اجتماع رقم :

وزارة المواصالت

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :3412
 تاريخ الكتاب :2017/12/28

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية  للشركات المذكورة بكتاب الوزارة  والمشاركة بالمناقصة رقم ب ب 
هـ 2016/2015/10 مشروع انشاء المركز الوطني النظمة مرور السفن VTSوالحث واالنقاذ 

SAR وتطوير الدالئل المالحية ATON لمدة سته أشهر وذلك لحين االنتهاء من اجراءات 
التعاقد

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جمال الكندري     مدير المكتب الفني
السيدة/ امنة جعفر     مهندسة في المكتب الفني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/5

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      

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

 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page11 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لإلستثمار

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :1096609
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

طلب التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 11م-2014/2013/11 تزويد سيارات االنتقال باالجر 
للهيئة المبرم مع /الشركة الكويتية الستيراد السيارات إعتبارا من 2018/1/22 حتى 7/31/ 
2018 بمبلغ إجمالي قدره (-/64,701 د.ك) اربعة وستون الف وسبعمائة وواحد دينار الغير 

وذلك لحين اإلنتهاء من إجراءات ترسية المناقصة رقم 2021/2017/60 االقفال في 
2018/2/27

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات
السيد/ احمد دهراب     مشرف عقود

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2018/5

  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       

Page12 اجتماع رقم :

الهيئة العامة لشئون القصر

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :88
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 12-2015/2014 استئجار سيارات صالون بدون سائق 
للهيئة المبرم / شركة الساير لبيع وشراء وتأجير السيارات لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 

2018/3/16  بمبلغ إجمالي قدره (-/13,100د.ك ) فقط ثالثة عشر ألف ومائة دينار الغير.

اطلع الجهاز على كتاب الهيئة رقم 270 المؤرخ في 208/1/17

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/فهد العنزي     مراقب الشئون االدارية

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page13 اجتماع رقم :

الرئاسة العامة للحرس الوطنى

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية من قبل األمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة للمناقصة 
رقم 2013/12-2014 انشاء و انجاز مشروع معسكر كاظمة للرئاسة العامة وذلك لقرب إنتهائها

وذلك إستنادا للمادة 46 من قانون 49 للمناقصات لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فيصل احمد القعود     ركن اول مناقصات انشائية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page14 اجتماع رقم :

بنك االئتمان الكويتي

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :31986
 تاريخ الكتاب :2017/12/19

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التعاقد المباشر رقم 2018/2017-14 
مع / شركة ايبال الستشارات الكمبيوتر لتجديد تراخيص Microsoft windos server مع 
ميزة التحديث لمدة ثالث سنوات بمبلغ اجمالي قدره (-/362.582د.ك)  فقط ثالثمائة واثنى 

وستون الف  وخمسمائة واثنى وثمانون دينار  الغير وذلك طبقا للمادة رقم 18 من قانون رقم 
49 لسنة 2016

- اطلع الجهاز كتاب رقم (30616) بتاريخ 2017/12/5المتضمن  طلب التعاقد من غير تضمين 
المادة رقم 18 من قانون رقم 49 لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الشمالي     مدير مركز نظم المعلومات
السيده/ مها الفضلي     رئيس قسم الميزانية

السيد/ عمر الصانع     مهندس كمبيوتر
السيدة/ لمى الغانم     مساعد امين السر

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/84) المنعقد في 2017/11/15 

المتضمن: عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: الموافقة

البيـــــــــــــــــــان
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Page15 اجتماع رقم :

مؤسسة الموانئ الكويتية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :329
 تاريخ الكتاب :2018/01/11

 
 
 

طلب تمديد الكفالة البنكية للمناقصة رقم م م ك /2017/2016/17 أعمال صيانة المنشآت 
والطرق وأعمال االنشاءات الصغيرة بموانئ الشويخ والدوحة والشعيبة والمناطق التخزينية 

التابعة لمؤسسة وذلك لقرب انتهائها لمدة شهرين

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ ناصر الشمري     مدير إدارة المناقصات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page16 اجتماع رقم :

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :1890
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

طلب المؤسسة تمديد الكفاالت البنكية للمناقصة رقم م ع ت ا/2017/1 خدمات األمن والحراسة 
لمواقع المؤسسة حتى 2017/3/14 لحين االنتهاء من اجراءات ترسية المناقصة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون اإلدارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2018/5

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page17 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة للجمارك

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/1
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

طلب الموافقة على تغطية الفترة من 2017/3/1 الى 2017/5/28 بعد إنتهاء عقد الممارسة رقم
2015/2014/5 إستئجار سيارة لنقل الذهب والمجوهرات لحساب اإلدارة المبرم مع/شركة الرائد
للحراسة لتغطية فتره إستخدام السيارة المستأجرة بمبلغ إجمالي قدره (2,046/774 د.ك)  الفين

 وستة واربعون دينار  وسبعمائة واربعة وسبعون فلس  الغير

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
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Page18 اجتماع رقم :

ديوان المحاسبة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7/6/1/8549
 تاريخ الكتاب :2017/11/22

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2017/1-2018 أجهزة لتحديث شبكة الديوان (المرحلة االولي)

*المناقصة ال تقبل عروض بديلة 
*المناقصة ال تقبل التجزئة 

*خبرة ال تقل عن خمس سنوات 
*يلتزم مقدم العطاء بإحضار شهادة تفيد تسجيلة لدى االمانة العامة للمجلس االعلى للتخطيط 

والتنمية لعام  2017 ضمن وثائق المناقصة وتقديمها كمستند رسمي

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيده/ هديل جاسم الخلفان     رئيس قسم التوريدات
السيد/ فوزي الفيلكاوي     مراقب الدعم الفني

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المسجلة بالجهاز المركزي لتكنولوجيا 
المعلومات مع التعديل على التالي:

1- تقليل شرط الخبرة إلى 3 سنوات بدال من 5 سنوات
2- حذف الشرط: يلتزم مقدم العطاء بإحضار شهادة تفيد تسجيلة لدى االمانة العامة للمجلس 

االعلى للتخطيط والتنمية لعام  2017 ضمن وثائق المناقصة وتقديمها كمستند رسمي

البيـــــــــــــــــــان



2018/5

  رئيس الجهاز          نائب رئيس الجهاز            عضو             عضو             عضو              عضو              عضو      
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Page19 اجتماع رقم :

شركة نفط الكويت

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2018/15$
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (2,518,000/102 د.ك)  فقط  
مليونين  وخمسمائة وثمانية عشر الف  دينار  ومائة واثنين فلس  الغير أي ما يعادل نسبة 

(10.7%) على قيمة عقد المناقصة رقم RFP-2036351 توفير القوى العاملة لدعم الرعاية 
الصحية بمستشفى االحمدي المبرم مع / شركة بيت الموارد الكويتي لخدمات وإدارة الموارد 

البشرية وذلك لتغطية التكاليف الخاصة بمجموعة العمالة (ب) لألسباب المذكورة بكتاب الشركة

*إطلع الجهاز على  كتاب الشركة رقم (2018/65) المؤرخ في 2017/1/16 المتضمن سبب 
عدم فصل الطلبات 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد العربيد     كبير آمري الشئون التجارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page20 اجتماع رقم :

وزارة المالية

توصيــــــات الجهــــات

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :590
 تاريخ الكتاب :2018/01/09

 
 
 

 رقم الكتاب :23480
 تاريخ الكتاب :2017/10/29

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم 2016/7-2017 شراء ودعم تراخيص برنامج إدارة سرية قواعد 
وتطبيقات اوراك الرتفاع التكلفة المالية ولطول سريان رخص البرامج وذلك بعد الدراسة الفنية 

مع االفراج عن الكفاالت البنكية

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم 2017/13-2018 دعم التجهيزات االلية والبرمجية للبيئة 
التشغيلية وشراء تراخيص لنظم تخطيط الموارد المؤسسية

*ال تقبل عروض بديلة 
* تقبل التجزئة 

*نسبة األوامر التغييرية (%15) 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ محمد نوح العصيمي     مراقب المشتريات

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page21 اجتماع رقم :

الديوان األميري

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :406
 تاريخ الكتاب :2018/01/11

 
 
 

 رقم الكتاب :405
 تاريخ الكتاب :2018/01/11

 
 
 

طلب طرح ممارسة عامة لمؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق - الكويت (2018) إليجار 
(قاعات مجهزة ) حسب إجراءات األمن والسالم وشاملة الفرش والتمديدات الكهربائية وتوفير 

الصيانة لها على مدار (24 ساعة) بين الشركات المتخصصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ريم العنزي     مراقب العقود والمناقصات لالمانة العامة لمجلس الوزراء
السيد/ عذبي الحمدان     مراقب المناقصات

طلب طرح ممارسة عامة لمؤتمر الكويت الدولي إلعادة إعمار العراق - الكويت (2018) لتجهيز 
المركز اإلعالمي  وذلك طبقا للمادة رقم (17) من قانون المناقصات رقم (49) لسنة 2016 

 

الموضوع
1

2

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page22 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :2017028518
 تاريخ الكتاب :2017/12/28

 
 
 

 رقم الكتاب :2018000149
 تاريخ الكتاب :2018/01/03

 
 
 

 رقم الكتاب :2017027802
 تاريخ الكتاب :2017/12/17

 
 
 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم و ع/2017/2016/6 اعداد وتجهيز وتوريد بوفيهات 
غذائية للوزارة المبرم مع / شركة الوزان للتجارة والخدمات الغذائية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 
2018/1/17حتى 2018/7/16 بمبلغ إجمالي قدره (-/45,000 د.ك )  فقط خمسة واربعون الف

 دينار  الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة.

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

 

طلب تجديد عقد تقديم خدمة الدعم اإلضافي لبرامج تشغيل IBM AIX المبرم مع / شركة 
الخرافي للحاسبات اآللية لمدة سنة اعتبارا من 2018/1/25 حتى 2019/1/24 بمبلغ إجمالي 
قدره (-/32,500 د.ك )   فقط اثنى وثالثون الف  وخمسمائة دينار  الغير وذلك لحاجة الوزارة 
إلى استمرار تقديم خدمة الدعم الفني االضافي لبرامج تشغيل ibm aix وخدمات الدعم الفني 

االضافي لقواعد بيانات أوراكل العاملة على االجهزة .

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

 

طلب اصدار االمر التغييري الخامس بالتخفيض مبلغ إجمالي (3,418/064 د.ك )  فقط ثالثة 
آالف  واربعمائة وثمانيةعشر دينار  واربعة وستون فلس  الغير ما يعادل (0,98 %) من قيمة 
عقد المناقصة رقم و ع / 2017/2016/3 الصيانة الهندسية الشاملة الالت تصوير المستندات 

بالوزارة المبرم مع / مؤسسة جاسم يوسف الحميضي وذلك لتخفيض عدد 9 االت تصوير من عقد
الصيانة حتى نهاية العقد .

- مرفق فاكس الوزارة

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

 

الموضوع
1

2

3

م

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

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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Page23 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :77
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

 رقم الكتاب :31633
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

طلب ترسية المناقصه رقم 2017/2016/9 اعمال ترميم وصيانة واعمال انشائية صغيره في 
المنشآت والمرافق العائدة لبلدية الكويت بمحافظة االحمدي ومحافظة مبارك الكبير على / الشركة
المتحدة لخدمات الهندسية (ثاني أقل األسعار ) بنسبة خصم (42.1% ) بمبلغ اجمالي قدره (-

/1.158.000د.ك)  فقط  مليون  ومائة وثمانون الف  دينار  الغير المطابق للشروط 
والمواصفات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

طلب التمديد الخامس لعقد المناقصه رقم 2013/2012/8 تشغيل وصيانة واصالح الخدمات 
الفنية لمباني البلدية والمراكز التابعه لها في محافظتي العاصمة والجهراء المبرم مع / شركة 

بدر المال واخوانة لمدة شهرين اعتبارا من 2018/1/14بمبلغ اجمالي قدره (73.810/160د.ك)
 فقط ثالثة وسبعون الف  وثمانمائة وعشر دينار  ومائة وستون فلس  الغير وذلك لحين االنتهاء 

من طرح المناقصه الجديده رقم 2017/2016/12

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

2017-2016/12
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page24 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :381
 تاريخ الكتاب :2018/01/08

 
 
 

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم ب ك/أأ/ 2016/2015/11 توريد و تركيب و 
صيانة اعمال التأثيث و التصميم الداخلي لمبنى االمانة العامة للمجلس البلدي لمدة اسبوعين و 

ذلك الن احد المتقدمين للمناقصة تقدم بشكوى للبلدية.

 

الموضوع
3
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة مع تجديد الكفاالت األولية 
عدم موافقة عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان

البيـــــــــــــــــــان
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Page25 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :25470
 تاريخ الكتاب :2017/12/25

 
 
 

 رقم الكتاب :
 تاريخ الكتاب :

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم أ ف/2017/2016/16 توريد وتركيب أثاث مكتبة الصباحية االسالمية 
( طاوالت - كراسي - كاونترات - وحدات عرض - استاندات - وخالفه ) وذلك لعدم تخصيص 

المبلغ المطلوب للمناقصة من قبل وزارة المالية بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة.

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله العنزي     رئيس قسم المناقصات

طلب تمديد الكفاالت البنكية من قبل األمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة للمناقصة 
رقم 2017/2016/10 توريد وتحديث تراخيص برامج وتطبيقات لمركز نظم المعلومات وذلك 

لقرب إنتهائها وذلك إستنادا للمادة 46 من قانون 49 للمناقصات لسنة 2016

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :16
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

 رقم الكتاب :135
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

طلب التمديد الخامس لبنود عقود المناقصة رقم 1-2012/2011 توفير اخصائيين نظم آلية 
إلدارة مركز نظم المعلومات اآللية  لمدة ستة أشهر إعتبارا من 2018/2/22 حتى 2018/8/21  

على النحو التالي :
- عقد رقم 366 ( البنود 3-8) المبرم مع / الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر بمبلغ اجمالي قدره 

(-/29,040د.ك) فقط تسعة وعشرون الف واربعون دينار الغير
- عقد رقم 367 ( البنود 12-13) المبرم مع / شركة بيت الخبرات الستشارات الكمبيوتر بمبلغ 

اجمالي قدره (-/13,800د.ك) فقط ثالثة عشر الف وثمانمائة دينار الغير
وذلك لحين االنتهاء من إجراءات المناقصة الجديدة بعد التعديل رقم 2017/2016-1

 

طلب شراء أثاث مكتبي لقطاعات الوزارة المختلفه من الشركات المذكورة بكتاب الوزارة عن 
طريق دليل الشراء الجماعي الصادر من وزارة المالية بمبلغ إجمالي قدره (-/291,077 د.ك) 

مائتين واحدى وتسعون الف  وسبعة وسبعون دينار  الغير  .

 

الموضوع

الموضوع

3

4

م

م

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

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :9537
 تاريخ الكتاب :2017/12/04

 
 
 

( اعيد بحث ) طلب ترسية بنود المناقصة رقم 2016/2015/2 توريد اليات واجهزة ووسائل نقل
برية لالدارة العامة لالطفاء على الشركات المذكورة بكتاب اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره (-

/23.368.742 د.ك) فقط ثالثة وعشرون مليون وثالثمائة وثمانية وستون الف وسبعمائة واثنى 
واربعون دينار الغير المطابقين للشروط والمواصفات. 

-إلغاء البنود أرقام (1-8-21) لعدم مطابقة العروض المقدمة للمواصفات المطلوبة.

اطلع الجهاز على :
- كتاب االدارة رقم 7742 المؤرخ في 2017/10/1 المتضمن تصحيح االخطاء المطبعية 

- كتاب االدارة رقم 8850 المؤرخ في 2017/11/12 المتضمن التوصية السابقة 

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

النقيب/ عبدالعزيز البنيان     مهندس قسم الدراسات والمواصفات
السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات والمخازن

الرائد/ عباس العلي     مراقب الصيانة البحرية
المهندس/ محمد الضامر     مهندس ميكانيك

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الموافقة على ترسية البنود على الشركات التالية:

- شركة محمد عبد المحسن الخرافي واوالده للتجارة العامة والمقاوالت العامة والمنشات 
الصناعية.

- مجموعة بيت االصيل للتجارة العامة والمقاوالت
- شركة محمد عبدالرحمن البحر

ثانيا: تأجيل البت بالقرار للبنود المرساة على شركة بحرة التجارية لمدة اسبوعين وذلك لحين 
تجديد الكفالة البنكية

ثالثا: الموافقة على إلغاء البنود أرقام (21-8-1)

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

اإلدارة العامة لإلطفاء

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :163
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :10621
 تاريخ الكتاب :2017/12/26

 
 
 

 رقم الكتاب :164
 تاريخ الكتاب :2017/01/04

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم 2015/2014/13 توريد و تركيب اثاث و تجهيز مبني قطاع الوقاية 
التابع لالدارة العامة لالطفاء بمنطقة ضاحية مبارك العبدالله (غرب مشرف) وذلك لعدم مطابقة 

جميع العروض المقدمة من قبل الشركات.

 

طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/39,600د.ك)فقط تسعة وثالثون 
الف  وستمائة دينار  الغير ما يعادل نسبة (17.6%) على قيمة عقد توفير وتشغيل عمالة فنية 

بحرية لمراقبة التشغيل والصيانة البحرية المبرم مع/ مجموعة خدمات االعمال والتوظيف 
الخليجية وذلك لحاجة االدارة لزيادة عدد العمالة.

 

طلب التمديد االول لعقد المناقصة رقم 2015/2014/3 اصالح وتشغيل وصيانة أبواب منزلقة 
قائمة للمرافق التابعة لالدارة المبرم مع/ شركة المعدات لمدة ثالثة أشهر اعتبارا من 2018/2/1 

حتى 2018/40/30 بمبلغ اجمالي قدره (5,199/688 د.ك) فقط خمسة آالف  ومائة وتسعة 
وتسعون دينار  وستمائة وثمانية وثمانون فلس  الغير.

 

الموضوع

الموضوع

2

3

4

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة رقم (19) من قانون المناقصات 
العامة رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page29 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

توصيــــــات الجهــــات

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :272722031047
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :2724111014
 تاريخ الكتاب :2018/01/11

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140440
 تاريخ الكتاب :2017/11/20

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت االولية للشركات المشاركة المناقصة رقم 1892815 اعمال تشغيل وصيانة 
واصالح استبدال االجهزة الكهربائية ومعدات ميكانيكية واجهزة التكييف بمعسكر ام الروس حتى 

تاريخ 2018/3/19 وذلك لحين االنتهاء من إجراءات توقيع العقد.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندس/ أنور الشطي     ممثل/ وزارة الدفاع
السيد/ محمد توفيق     محاسب

السيد/ يوسف بوفتين     محاسب مبتدئ

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز واالذن بالموافقة على التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم 
2411357123 استئجار مركبات متنوعة  لزوم/ هيئة االمداد و التموين المبرم مع / شركة 

مصطفى كرم واوالدة للتجارة العامة والمقاوالت لمدة ستة شهور اعتبارا من 2018/1/31 حتى 
2018/7/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/1.102.800د.ك) فقط مليون ومائة واثنان الف وثمانمائة 

دينار الغير وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح الممارسة الجديدة رقم 2411148463 
وتوافر االعتماد المالي

 

إفادة الوزارة بشأن العقد رقم 2724110630 توريد ادوية طبية المبرم مع/ شركة ياكو الطبية قد
تم توقيع الغرامات عليها وذلك  لعدم االلتزام بتوريد بعض البنود

 

الموضوع

الموضوع

1

2

3

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: الغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2018/1) المنعقد في 2018/1/3 المتضمن: 

عدم الموافقة على التمديد الثاني لمده ستة اشهر لعدم توافر االعتماد المالي 
ثانيا: الموافقة

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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Page30 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27241140487
 تاريخ الكتاب :2017/12/18

 
 
 

 رقم الكتاب :27241110342
 تاريخ الكتاب :2017/12/11

 
 
 

طلب تعديل قيمة التعاقد المباشر  رقم 2414339173 مع / الكلية االسترالية لتقديم دورات 
تأهيلية لطلبة ضباط القوة الجوية لمدة (36) شهر ليصبح بمبلغ إجمالي قدره 

(1.753.019/550د.ك) بدال من (-/1.775.866د.ك) وذلك تخفيض عدد الطلبة ليصبع عددهم 
(37) بدال من (132) طالب  وذلك بناء على موافقة ديوان المحاسبة.

 

طلب طرح الممارسة العامة رقم 2411620170 لتوريد مطفآت حريق على الشركات 
المتخصصة المحلية والمؤهلة لدى الوزارة عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية استنادا الحكام 

المادة رقم (17) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page31 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2622
 تاريخ الكتاب :2017/12/25

 
 
 

 رقم الكتاب :47/39
 تاريخ الكتاب :2018/01/07

 
 
 

 رقم الكتاب :2660
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب الهيئة تمديد الكفاالت البنكية للشركات المذكورة بكتاب الهيئة للمناقصة رقم هـ ط / 242 
انشاء واستكمال وصيانة طريق يربط مابين الجزء القائم للطريق الدائري السابع مع الجزء 

الجنوبي للطريق االقليمي لمدة 90 يوم وذلك لقرب انتهائها وذلك استنادا للمادة 46 من قانون 
49 للمناقصات لسنة 2016

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ سهى اشكناني     مدير ادارة تصميم هندسة الطرق
السيد/ عيسى العنزي     رئيس قسم العقود

السيد/ نواف الهزاع     رئيس الشبكات
م/ عبدالله السند     نائب مهندس المشروع
السيدة/فاطمة قمبر     رئيس قسم العماره

السيدة/ منال بدر الضبيب     رئيس قسم الوثائق والعقود
السيد/ خالد عبدالحليم     كبير اختصاصي محاسبة
السيدة/ سندس احمد     مهندس اختصاصي كيمياء

السيدة/ ليلى الشمري     رئيس مكتب التخطيط والمتابعة

طلب إلغاء المناقصة رقم ق ص / م /98 اعمال صيانة وترميم المباني الحكومية واعمال انشائية
في محافظة العاصمة وذلك لألسباب المذكورة بكتاب الوزارة

 

الهيئة العامة للطرق والنقل البري
طلب الهيئة تمديد الكفاالت البنكية للشركات المذكورة بكتاب الهيئة للمناقصة رقم هـ ط/247 

انشاء وانجاز وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من طريق العبدلي السريع الى التقاطع 
المستقبلي مع طريق الصبية السريع لمدة 90 يوم وذلك لقرب انتهائها وذلك استنادا للمادة 46 

من قانون 49 للمناقصات لسنة 2016

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page32 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :38
 تاريخ الكتاب :2018/01/04

 
 
 

 رقم الكتاب :121
 تاريخ الكتاب :2018/01/11

 
 
 

 طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الثاني لعقد المناقصة رقم هـ 
ص/ص/150 تشغيل وصيانة المضخات (DMC- كبد -الوفرة) والخطوط الرئيسية وشبكات 
الري للمياه المعالجة المبرم مع / شركة كي سي سي للهندسة والمقاوالت لمدة ستة أشهر 
اعتبارا من 2017/12/1 حتى 2018/5/31 بمبلغ اجمالي قدره (-/432.000 د.ك) فقط 
اربعمائة واثنى وثالثون الف دينار الغير لحين االنتهاء من اجراءات طرح المناقصة هـ 

ص/ص/212.

اطلع الجهاز على:
-  كتاب الوزارة رقم 123 المؤرخ في 2018/1/11 المتضمن اسم الشركة واالعتماد المالي .

 -  كتاب الوزارة رقم 3324 بتاريخ 2017/12/18 قبل التعديل .

 

(اعيد بحث) إفادة الوزارة بشأن توقيع عقد المناقصة رقم ق ص/ط/366 صيانة عامة للطرق 
والساحات في محافظة مبارك الكبير ( صباح السالم) مع شركة كي سي سي للهندسة 

والمقاوالت.

*اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (3276)المؤرخ 2017/12/13 والمتضمن حجز الكفالة

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

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: إلغاء قراره السابق الصادر باجتماع رقم (2017/86) المنعقد في 2017/11/22 

المتضمن: عدم الموافقة لعدم توافر االعتماد المالي
ثانيا: الموافقة اعتبارا من تاريخ الكتاب 2018/1/4

احيط مجلس ادارة الجهاز علما 

البيـــــــــــــــــــان
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Page33 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :3389
 تاريخ الكتاب :2017/12/26

 
 
 

طلب اتخاذ االجراء الالزم مع شركة النهضة الدولية للتجارة العامة وذلك لتنازلها عن المناقصة 
رقم هـ م أ/292 إنشاء وانجاز وصيانة مبنى محكمة األسرة بمحافظة العاصمة وذلك بعد ترسيتها 
لصالح شركة HICC مقابل 5% من قيمة المشروع وذلك يشكل مخالفة قانونية طبقا لقانون 

المناقصات 2016/49 كما هو موضح بكتاب الوزارة .

 

الموضوع
6
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق لمدة أسبوعين مع استدعاء 
كل من شركة النهضة الدولية للتجارة العامة وشركة HICC الجتماع قادم

البيـــــــــــــــــــان
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Page34 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :3193
 تاريخ الكتاب :2017/12/04

 
 
 

 رقم الكتاب :4695
 تاريخ الكتاب :2017/11/23

 
 
 

طلب طرح المناقصة العامة رقم ا م م /2018/2017/1/1 توفير خدمة االشتراك باالنترنت 
وخطوط نقل المعلومات لمدة ثالث سنوات .

- ال تقبل التجزئة .
- ال تقبل عروض بديلة .

- مرفق تقرير قسم العطاءات .
-مقتصرة على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والمصرح لها رسميا من وزارة 

 internet) المواصالت بتقديم خدمة االنترنت وخطوط نقل المعلومات كمزود رئيسي للخدمة
. ( internet services sub - provider ) وليس كمزود فرعي ( services provider

- ان يكون لديه عقود سابقة او حالية لنفس االعمال لجهات حكومية .
.  mbpos300 ان يكون قد نفذ مشاريع تصل فيها سرعة االنترنت كحد ادنى الى-

.  cisco يجب ان تكون اجهزة الربط من نوع -

 

طلب طرح المناقصة العامة رقم إ م م/2018/2017/7/1 توريد احبار لطابعات الكمبيوتر على 
الشركات والمؤسسات المتخصصه لمدة (730 يوما).

-غير قابلة للتجزئة
-التقبل عروض بديلة

-نسبة االوامر التغييرية (%25)

 

الموضوع
7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع التعديل على البند ( يجب ان تكون اجهزة الربط من نوع 
cisco ) ليصبح :

- يجب أن تكون أجهزة الربط متوافقة مع أجهزة الوزارة

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page35 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :34763
 تاريخ الكتاب :2017/12/06

 
 
 

 رقم الكتاب :36977
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :4
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

(اعيد بحث) طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/33 أعمال النظافة بمحطة الصبية 
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه على/شركة ابراج دبيس للتجارة العامة والمقاوالت (أقل 
االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/799,900د.ك)  فقط سبعمائة وتسعة وتسعون الف  وتسعمائة 

دينار  الغير

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم (36978) المؤرخ في 2017/12/28 المتضمن طلب 
تجديد الكفاالت االولية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ خالد الخباز     مراقب العقود والمناقصات
المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب إعادة ترسية المناقصة رقم و ك م/2016/2015/52 تقديم خدمات االنترنت للوزارة على/ 
شركة كوالتي نت للتجارة العامة و المقاوالت (اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/99.180 د.ك)
فقط تسعة وتسعون الف  ومائة وثمانون دينار  الغير المطابق للشروط و المواصفات حسب تعهد

الشركة

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

 

طلب تجديد الكفاالت االولية للمشركات المشاركة في المناقصة رقم و ك م / 2016/2015/28 
تصنيع وتوريد محوالت توزيع كهربائية جافة جهد ( 0.433/11 ك ف ) وذلك لحين استكمال 

اجراءات المناقصة

 

الموضوع
1

2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة النتهاء المهلة الممنوحة لتجديد الكفالة األولية
وتخطر الوزارة بإعادة دراسة العطاءات التي تلي أقل األسعار وموافاة الجهاز بالتوصية

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page36 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2/11
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

 رقم الكتاب :3/11
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

طلب تمديد الكفاالت البنكية  للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م / 2014/2236 تزويد 
صناديق تغذية - انارة الشوارع

 

طلب تمديد الكفاالت البنكية  للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك م/2016/7228 توريد 
عدادات كهربائية بأحجام مختلفه وذلك لحين االنتهاء من اجراءات التعاقد

 

الموضوع
4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة وتخطر الوزارة بموافاة الجهاز بأسباب التأخير برفع 
التوصية للجهاز

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ حامد العلبان
ممثل وزارة المالية/ هشام الدليمي

البيـــــــــــــــــــان
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Page37 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :29908
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

 رقم الكتاب :30791
 تاريخ الكتاب :2017/11/01

 
 
 

(اعيد بحث) طلب التالي :
اوال: اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/450,212 د.ك) فقط اربعمائة 

وخمسون الف ومائتين واثنىعشر دينار الغير مايعادل نسبة ( 8.3%) على قيمة المناقصة رقم و 
ك م / 2015/2014/59 استئجار سيارات متنوعة مع سائق / بدون سائق المبرم مع / شركة 

اوتوماك للسيارات.
ثانيا: التمديد لمده شهرين اعتبارا من 2018/2/8 وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/83 إقفالها بتاريخ 2018/1/3

 

( اعيد بحث ) طلب التالي :
أوال: اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (428,857/626 د.ك) فقط اربعمائة 

وثمانية وعشرون الف وثمانمائة وسبعة وخمسون دينار وستمائة وستة وعشرون فلس الغير 
مايعادل نسبة (7.765% )على قيمة عقد المناقصة رقم و ك م/2015/2014/59 استئجار 

سيارات متنوعة (دون سائق) المبرم مع / شركة مصطفى كرم وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت 
ثانيا: التمديد لمدة شهرين اعتبارا من 2018/2/8وذلك لحين االنتهاء من اجراءات طرح 

المناقصة الجديدة  رقم  و ك م2016/83-2017  إقفالها بتاريخ 2018/1/3

-اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 31720 بتاريخ 2017/11/9 المتضن نفس الطلب

 

الموضوع
6

7

م

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي 
اوال: عدم الموافقة على األمر التغييري

ثانيا: الموافقة على التمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز التالي اوال: عدم الموافقة على األمر التغييري
ثانيا: الموافقة على التمديد

البيـــــــــــــــــــان
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Page38 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

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

 
 
 

 رقم الكتاب :34068
 تاريخ الكتاب :2017/11/29

 
 
 

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

- على الشركات المصنفة بالفئة الثانية - أعمال تكييف / أعمال كهرباء
-ال تقبل عروض بديلة 

-ال تقبل التجزئة
- شرط الخبره (5 سنوات )

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

- رأي القسم : استنادا للمادة 17 من الالئحة التنفيذية يسمح بالطرح على الفئة الثالثة 

 

طلب طرح المناقصة محدودة  رقم و ك م /2017/2016/73 اعمال التحديث والتشغيل والصيانة
الشاملة لوحدات تكييف الهواء في محطات التحويل الكهربايئة الرئيسية في محافظات ( االحمدي

- حولي- مبارك الكبير )

- على الشركات المصنفة بالفئة الثانية تحت أعمال التكييف
-غير قابلة للتجزئة

-التقبل عروض بديلة
* نسبة االوامر التغييرية %10

*محدودة على الفئة الثانية - اعمال التكييف 
- قيمة العقود يجب ان التقل عن (2,000,000د.ك)

- رأي القسم : استنادا للمادة 17 من الالئحة التنفيذية يسمح بالطرح على الفئة الثالثة والرابعة

 

الموضوع
8

9

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الفئتين الثالثة والرابعة

البيـــــــــــــــــــان
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Page39 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :36937
 تاريخ الكتاب :2017/12/27

 
 
 

 رقم الكتاب :40
 تاريخ الكتاب :2018/01/02

 
 
 

 رقم الكتاب :36520
 تاريخ الكتاب :2017/12/24

 
 
 

طلب الغاء تأهيل شركات مناقصة توريد فيوزات (HRC) وتغير اسمها الى ( تأهيل شركات 
مناقصة تصنيع فيوزات (HRC FUSES ) واعادة طرح كراسة تأهيل ذات اشتراطات 

ومواصفات جديدة

 

طلب التعاقد المباشر رقم وك م/2017/7267 مع/ شركة كهرباء الشرق األوسط 
وكالء/MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ,JAPAN لتزويد قطع 

غيار ومواد استهالكية إلجراء أعمال الصيانة الجذرية للمولدات الكهربائية بمحطة الصبية لتوليد
القوى الكهربائية و تقطير المياه بمبلغ اجمالي قدره (-/329,184 د.ك)  فقط ثالثمائة وتسعة 

وعشرون الف  ومائة واربعة وثمانون دينار  الغير و ذلك وفقا للمادة (18) من قانون 
المناقصات رقم (49) لسنة 2016.

 

طلب ترسية الممارسة رقم و ك م/1756/2017/13ش زيت هيدروليكي لنظام التشغيل الميكانيكي
لغرفة المعدات جهد 132ك . ف الستخدامها في محطات مختلفة على/ شركة االنظمة المتخصصة 

(اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره(-/82,704د.ك) فقط اثنى وثمانون الف  وسبعمائة واربعة 
دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات

*علما بان الممارسة اعاله تحت نطاق عمل مواد قانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن 
المناقصات العامة.

 

الموضوع

الموضوع

10

11

12

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

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

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2018/5
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Page40 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2018/45$
 تاريخ الكتاب :2018/01/14

 
 
 

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

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

-عدد الشركات (16) شركات

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page41 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

بلدية الكويت

اإلدارة العامة للطيران المدني

 رقم الكتاب :538
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

 رقم الكتاب :454
 تاريخ الكتاب :2018/01/10

 
 
 

طلب تمديد عقد مشروع دراسة وتصميم واإلشراف على مبنى بلدية محافظة األحمدي المبرم مع 
السادة / الخبراء لإلستشارات الهندسية لمدة 6 أشهر إعتبارا من 2017/8/23 حتى 

2018/2/22 بدون أعباء مالية

 

طلب تخفيض قيمة التعاقد لمشروع إتفاقية تقديم الخدمات اإلستشارية الخاصة بتنفيذ المشاريع 
الحكومية للمخطط الهيكلي 2012 في مطار الكويت الدولي المرسى على المكتب اإلستشاري / 
Obermyer PLANEN +BERATEN GMBH ليصبـــح مبلــغ إجمالي وقــدرة ( -

/8.970.276 د.ك) بدال من (-/12.559.746 د.ك) وفقا لمالحظات وزارة المالية .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ احمد القعود     وكيل مساعد للشؤون المالية
السيد/ عماد الجلوي     وكيل مساعد لالدارة العامة للطيران المدني

السيد/ راشد العنزي     مدير ادارة المشاريع

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم 

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان
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 عضو/ ممثل                           عضو/ ممثل                            عضو/ ممثل                           األمين العام       

Page42 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة

 رقم الكتاب :113
 تاريخ الكتاب :2017/12/14

 
 
 

 ALZOUR طلب طرح ممارسة محدودة  رقم 1016184 خدمات دعم تشغيل مصفاة الزور
 REFINERY COMMISSIONING & MANAGEMENT SUPPORT

SERVICES على الشركات المحددة والتى تم تأهيلها مسبقا من الشركة .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ فهد الفضلي     رئيس فريق ضمان الجودة والدعم التجاري
السيد/ علي العجمي     مدير مجموعة العمليات

الموضوع
3
م

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

قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 22-01-2018 الدعوة الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


