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دولة الكويت
 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

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

2017/80
11-صفر-1439 هـ 

   االربعاء
2017-11-01 -الموافق

عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة  جلسته رقم (

بقاعة االجتماع بمقر الجهاز المركزي للمناقصات العامة و بحضور كل من السادة :الموافق  2017-11-01

)(   االربعاء2017/80 الساعه التاسعة من صباح يوم)

    أعضاء مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة :

    األمين العام:

    وقد حضر جانب من اإلجتماع السادة:

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

التوقيع

التوقيع

التوقيع

التوقيع

عبدالله سعود العبدالرزاق
فيصل حمد المزين

اللواء / فهد عيد بن فهد
مشاري محمد البليهيس

عبدالعزيز محمد السمحان
د/جنان محسن بوشهري

محمد ناصر الخرافي
د/مرسال سعد الماجدي

سالم ذياب العنزي

هيا أحمد الودعاني

د/مبارك فهاد العازمي
هيفاء عبدالعزيز المضف

 العضو / ممثل بلدية الكويت

 العضو / ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط و التنمية

 العضو / ممثل وزارة األوقاف والشئون 
اإلسالمية

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

 عضو ممثل/ ادارة الفتوى والتشريع
عضو / ممثل وزارة المالية

األمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة

عضو/ ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
عضو/ ممثل األمانة العامة للمجلس األعلى 

للتخطيط والتنمية

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود 
والمناقصات والمزايدات

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم 
المناقصات

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

1
2

1

2

3
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    كما حضر حانب من االجتماع العضو / ممثل الجهات الحكومية التي أشرفت على تنفيذ المناقصة وهم
كالتالي :

التوقيع

 العضو / ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية
 العضو / ممثل وزارة العدل

 العضو / ممثل أوراق عامة وزارة الخارجية

 العضو / ممثل وزارة التجارة والصناعة
 العضو / ممثل وزارة األشغال العامة

 العضو / ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
اإلجتماعية

 العضو / ممثل وزارة الداخلية
 العضو / ممثل الهيئة العامة لإلستثمار

 العضو / ممثل وزارة الدفاع

 العضو / ممثل وزارة الكهرباء و الماء

 العضو / ممثل الهيئة العامة البيئة

 العضو / ممثل اإلدارة العامة لإلطفاء

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات 
والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

السيدة/رنا الهنيدي     رئيس قسم المشتريات
السيدة/نورة الشطي     ممثل قانوني

م/عايد العازمي     مدير ادارة صيانة طرق 
االحمدي

السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم 
الشبكات والمحطات

السيد/ اسامة محفوظ     ادارة تصميم الهندسة 
الصحية

السيدة/ عبير الحربي     رئيس الوحدة االدارية 
لالشغال (كيفان)

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق 
والعقود

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون 
اإلدارية

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير 
االدارة للخدمات العامة

المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة 
للتجهيز المحلى

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب 
الوكيل

السيد/ عبدالله الزيدان     مدير ادارة المحافظة 
على التنوع االحيائي

السيدة/ دالل النجار     رئيس مركز شعيبة

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات 
والمخازن

السيد/ عبداللطيف القبندي     مراقب الخدمات 

4
5

6

7
8

9

10
11

12

13

14

15
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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 الخارجية

 العضو / ممثل مؤسسة الموانئ الكويتية

والمحفوظات

السيد/ ايهم العمر     مساعد وزير الخارجية
السيد / سالم الشبلي     مستشار دبلوماسي

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط 
والمشاريع

15
16

17



2017/80

  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 :

األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط و التنمية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :4974
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

طلب إعادة طرح الممارسة رقم 30-2017/2016 (ع)الخاصة بمشروع الدعم االعالمي 
(2016/2015-2019-2020) والخطط السنوية المنبثقة منها  بين الشركات المتخصصة

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ عذاري الجمعة     رئيس قسم المناقصات

الموضوع
1
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 

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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 :

وزارة الخارجية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :20171557
 تاريخ الكتاب :2017/10/29

 
 
 

(أعيد بحث)طلب التعاقد المباشر رقم  و.خ.ط 2018/2017/11 مع / شركة أتنا للتأمين 
المحدودة لتوفير خدمات التأمين الصحي لموظفي الوزارة وبعثاتها التمثيلية بالخارج وأسرهم 
إعماال للمادة رقم (28) من المرسوم (245) لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم رقم(21) لسنة 

2017
 بمبلغ اجمالي قدره (15.395.993/40 $) مايعادل (-/4,640,200د.ك)  فقط اربعة ماليين  
وستمائة واربعون الف  ومائتى دينار  الغير كأفضل الشركات العالمية التي تقوم بتوفير خدمات 

التأمين الصحي وأنها الشركة الوحيدة التي راعت متطلبات وزارة الخارجية وبعثاتها التي 
تتطلب التنقل في كافة أنحاء العالم .

اطلع الجهاز على كتاب رقم 20171575 بتاريخ 2017/11/1

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد / سالم الشبلي     مستشار دبلوماسي
السيد/ ايهم العمر     مساعد وزير الخارجية

الموضوع
1
م

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

عضو مجلس ادارة الجهاز/ عبدالعزيز السمحان
عضو مجلس ادارة الجهاز/ محمد الخرافي

ممثل ادارة الفتوى والتشريع/ د. مرسال الماجدي
ممثل وزارة المالية/ سالم ذياب

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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 :

وزارة التجارة والصناعة

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :16188
 تاريخ الكتاب :2017/07/19

 
 
 

(إعيد بحث ) طلب التمديد الخامس عشر لعقد المناقصة رقم و ت ص 2011/2010/6 حراسة 
مباني المراكز الخارجية التابعة لمراكز الوزارة المبرم مع / شركة الرائد للحراسة لمدة ثالثة 

أشهر اعتبارا من 2017/6/2 حتى 2017/9/3  بمبلغ إجمالي قدره (-/8,280 د.ك )  فقط ثمانية
آالف  ومائتين وثمانون دينار  الغير وذلك لحين ترسية المناقصة رقم 2014/4-2015 (ع)

- كما اطلع الجهاز على كتابي الوزارة رقم 11640 المؤرخ في 2017/5/15 (صورة ) 
المتضمن ذات الطلب ورقم 20777 المؤرخ في 2017/8/8

 

الموضوع
1
م

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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 :

الهيئة العامة البيئة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :5576
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

طلب التالي:
أوال : إعادة ترسية البند رقم (53) من المناقصة رقم هـ ع ب /2017/2016/1 تجهيز وتوريد 
وتشغيل وتطوير وصيانة االجهزة والمعدات الخاصة بمركز الشعيبة التابع للهيئة ليصبح على / 
شركة أشرف وشركاه المحدودة (اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/1,546 د.ك)  فقط  الف  

وخمسمائة وستة واربعون دينار الغير المطابق للشروط والمواصفات , بدال من / شركة العيسى 
لألجهزة الطبية 

2- تعديل مبلغ البند رقم (48) ليصبح (-/115 د.ك) فقط مائة وخمسة عشر دينار كويتي ال غير 
بدال من (-/110 د.ك) وذلك لورود خطأ مطبعي

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبدالله الزيدان     مدير ادارة المحافظة على التنوع االحيائي
السيدة/ دالل النجار     رئيس مركز شعيبة

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 
وامتناع رئيس مجلس ادارة الجهاز/ أ. عبدالله العبدالرزاق بناءا للمادة 82 من قانون المناقصات

العامة رقم 49 لسنة 2016 و بناءا للمادة 45 من الالئحة التنفيذية

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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 :

الهيئة العامة لإلستثمار

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :1072539
 تاريخ الكتاب :2017/10/09

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم خ/2021/2017/60 استئجار مركبات خدمية متنوعة للهيئة  لمدة ثالث
سنوات اعتبارا من 2018/1/23 حتى 2021/1/22.

* مناقصة عامة 
* التقبل التجزئة 

*  تقبل عروض بديلة 
* االوامر التغييرية (%30)

*مدة العقد قابل للتجديد لسنة اضافية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ نسيم حسين الزعابي     نائب مدير االدارة للخدمات العامة
المهندس/ خالد بوناشي     اختصاصي خدمات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على الشركات المتخصصة استنادا للمادة 33 من قانون 
المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016

مع تعديل التالي:
- نسبة  االوامر التغييرية لتصبح %25

-مدة العقد لمدة 3 سنوات من تاريخ ابرام العقد

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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 :

مؤسسة الموانئ الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :5468
 تاريخ الكتاب :2017/09/11

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م م ك/2017/2016/13 توفير عمالة لتقديم خدمات االمن والسالمة 
لميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية لمدة ثالث سنوات

*المناقصة عامة
*ال تقبل التجزئة

*ال تقبل عروض بديلة
*نسبة األوامر التغييرية (%25) 

*المناقصة مطروحة على الشركات العالمية المتخصصة في مجال اعمال األمن والسالمة في 
الموانئ البحرية بفترة خبرة ال تقل عن 10 سنوات ويجوز مشاركة الشركات المحلية عن احدى 

الشركات العالمية

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة استنادا للمادة 33 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 
2016

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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 :

المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :52839
 تاريخ الكتاب :2017/09/17

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم م ع ت أ/2017/3 توفير مطوري نظم معلومات 
 COBOL/CICS) ذوي خبرة في مجال (OUTSOURCING)

(MAINFRAME,BPM & .NET
 

- المناقصة عامة 
- ال تقبل عروض بديلة 

- ال تقبل التجزئة 
- خبرة ال تقل عن 20 سنة 

- خبرة 3 سنوات أخيرة  في اعمال مشابهة حكومية
- ال يقل رأس المال عن 500,000 دينار

-  مسجلة لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عبد الله المطيري     مدير إدارة الشئون اإلدارية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
مع تعديل التالي:

- شرط الخبرة ليصبح 5سنوات
- خبرة 3 سنوات في اعمال مشابهة حكومية

عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  الدكتورة/ جنان محسن بوشهري

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة/ محمد ناصر الخرافي

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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 :

اإلدارة العامة لإلطفاء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :7102
 تاريخ الكتاب :2017/08/22

 
 
 

(إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/1  اعمال الحراسة االمنية للمرافق التابعة 
لالدارة لمدة ثالث سنوات على الشركات المتخصصة

*ال تقبل التجزئة 
*شرط الخبره ال تقل عن ستة سنوات

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عادل الكندري     مراقب التوريدات والمخازن
السيد/ عبداللطيف القبندي     مراقب الخدمات والمحفوظات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعديل سنوات الخبرة لتصبح 5 سنوات

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page13 اجتماع رقم :

شركة البترول الوطنية الكويتية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :225
 تاريخ الكتاب :2017/03/09

 
 
 

 المناقصة رقم HO/GS/0393 خدمات استئجار سيارات لشركة البترول الوطنية الكويتية وذلك
بناء على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page14 اجتماع رقم :

أوراق عامة وزارة الخارجية

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :32029
 تاريخ الكتاب :2017/06/29

 
 
 

( اعيد بحث) طلب الوزارة افادتها بشان القانون الجديد رقم (49) لسنة 2016 بشان 
المناقصات العامة للعقود رقم و خ ط /2017/5- الشراء والخدمات والمناقصات التى تبرم في 

الخارج للبعثات الكويتية الدبلوماسية

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/نورة الشطي     ممثل قانوني
السيدة/رنا الهنيدي     رئيس قسم المشتريات

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ويحال الدارة الفتوى والتشريع عن 
طريق وزارة الخارجية

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page15 اجتماع رقم :

وزارة العدل

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :126
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

 رقم الكتاب :2017022559
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

طلب اصدار االمر التغييري السادس بزيادة مبلغ (81,882/900 د.ك) ما يعادل نسبة (%1.92)
على قيمة عقد المناقصة رقم و ع/2015/2014/3 تقديم طباعين للوزارة المبرم مع/ شركة 

الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر وذلك لتوفير عدد (33) طباع لمحاكم االسرة واالدارة العامة 
للخبراء والشؤون المالية باالدارة العامة للتنفيذ والدارة االقالم الجزائية  لمدة تسعة أشهر 

اعتبارا من 2017/12/1 وحتى نهاية العقد في 2018/8/31

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ إيمان الحبيشي     مراقب المشتريات والمخازن بالتكليف إدارة الشئون المالية

طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ع/2018/2017/1 اعادة تأهيل مساكن القضاة
بمنطقة الشامية لمدة ثالثون يوما .

 

الموضوع

الموضوع

1

2

م

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة إعتبارا من تاريخ الكتاب 2017/10/19 وعلى أن يتم موافاتنا
بالتوصية

البيـــــــــــــــــــان

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page16 اجتماع رقم :

بلدية الكويت

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :23934
 تاريخ الكتاب :2017/09/18

 
 
 

 رقم الكتاب :4778
 تاريخ الكتاب :2017/02/15

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم 2018/2017/3 استئجار مركبات متنوعة بدون سائق ومع وقود على 
الشركات والمؤسسات المتخصصة لمدة ثالث سنوات 

*مناقصة ال تقبل عروض بديلة 
*مناقصة عامة

*مناقصة تقبل التجزئة (3) بنود
*نسبة األوامر التغييرية (%25) 

* مده الطرح (30) يوما

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ جراح المطيران     مراقب العقود والمناقصات والمزايدات

المناقصة رقم ب ك /أأ/2016/2015/9(ع) تجميل واعمال انشائية وصيانة للشواطئ العامة 
بدولة الكويت وذلك بناءا على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على التمديد لمدة اسبوعين

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page17 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :2708
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

طلب الغاء المناقصة رقم ق ص / ط / 328 صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة االحمدي
المرساه على/ شركة جلوبال الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت وذلك لالسباب المذكورة بكتاب 

الوزارة.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ زينب النعمة     مدير ادارة الوثائق والعقود
السيدة/ مي الشيحه     رئيس قسم تصميم الشبكات والمحطات

م/عايد العازمي     مدير ادارة صيانة طرق االحمدي
السيدة/ عبير الحربي     رئيس الوحدة االدارية لالشغال (كيفان)

السيد/ اسامة محفوظ     ادارة تصميم الهندسة الصحية

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page18 اجتماع رقم :

وزارة األشغال العامة

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :2663
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

 رقم الكتاب :2615
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

طلب طرح المناقصة رقم هـ ص/208 دراسه وتصميم وانجاز وتشغيل وصيانة محطة تنقية مدينة
جنوب المطالع واالعمال المكملة لها بين الشركات المذكورة في كتاب الوزارة .

- ال تقبل التجزئة .
- ال تقبل العروض البديلة .

 

طلب طرح المناقصة رقم ا م م /2016/2015/9/1 نقل اجهزة ومعدات وآليات والمواد 
المساعدة والكيماويات ومحتويات المكاتب للمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة واالبحاث

على الشركات المتخصصة والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

* مناقصة عامة 
* تقبل التجزئة 

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

*مدة الطرح (30يوما) لم تنشر خطة الطرح

 

الموضوع
2

3

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة استنادا لحكم المادة (39) من قانون المناقصات العامة 
49 لسنة 2016

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب الحق 

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page19 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :10771
 تاريخ الكتاب :2017/10/16

 
 
 

طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على  ترسية بنود المناقصة رقم 
2016/2015/29 توريد وتركيب اجهزه حاسب شخصي وطابعات وملحقاتها والشبكة الداخلية 

واحبار الطابعات واجهزه UPS وتجهيزات هندسية واالنظمة المساندة لزوم ادارات مختلفة 
لالدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة على الشركات التالية :-

-البند رقم (2) على / شركة كوالتي نت للتجارة العامة والمقاوالت (ثاني اقل االسعار) بمبلغ 
إجمالي قدره (319,911/200د.ك)  فقط ثالثمائة وتسعة عشر الف  وتسعمائة واحدىعشر دينار  

ومائتى فلس  الغير
-البند رقم (4) على / الشركة الكويتية الكندية المتكاملة ( اقل االسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-

/11,400د.ك)  فقط احدىعشر الف  واربعمائة دينار  الغير
-إلغاء وإعادة طرح البندين (1-3) لعدم مطابقة الشركات المتقدمة

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

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



2017/80

  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       

Page20 اجتماع رقم :

وزارة الداخلية

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :9752
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

 رقم الكتاب :10560
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

طلب التعاقد المباشر رقم (1-2018/2017) مع / شركة الدانة العالمية للتجارة العامة 
والمقاوالت لصيانة اجهزة محطات التبصيم اآللي وملحقاتها لإلدارة العامة لألدلة الجنائية لمدة 
سنة بمبلغ اجمالي وقدره (-/99,500 د.ك) فقط تسعة وتسعون ألف وخمسمائة دينار كويتي ال 

غير وذلك لالسباب المذكورة بكتاب الوزارة.

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

 

طلب ترسية بندي الممارسة رقم 2016/71-2017 توريد وتركيب وضمان مولدات ديزل ومفاتيح
تحويل اوتوماتيكية وقطع الغيار الالزمة لإلدارة العامة لهندسة االتصاالت بالوزارة على / شركة 
كواليتي باور للطاقة البديلة (اقل االسعار)  المطابق للشروط والمواصفات على النحو التالي :-

- البند األول : بمبلغ اجمالي قدره(-/50,031د.ك) فقط خمسون ألفا وواحد وثالثون دينار كويتي
ال غير

- البند الثاني:  بمبلغ اجمالي قدره(-/14,926د.ك) فقط أربعة عشر ألفا وتسعمائة وستة 
وعشرون دينار كويتي ال غير  

***علما بأن المناقصة 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

 

الموضوع
2

3

م

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

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

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page21 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :17995
 تاريخ الكتاب :2017/10/12

 
 
 

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على الغاء وإعادة طرح المناقصة رقم أ 
ف2016/2015/47 أعمال حراسة وامن وسالمة المباني والمنشآت التابعة لقطاع المساجد 

المرساة بنودها على كل من
البند رقم (1) على /شركةالنسور الذهبية لحراسة المنشآت(تاسع أقل األسعار)

البند رقم (2) على /شركة الفيصل لحراسة المنشآت(سادس أقل األسعار)
وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة ولالسباب المذكورة بكتاب الوزارة

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



2017/80

  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       

Page22 اجتماع رقم :

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

الرسائل الواردة

 رقم الكتاب :277
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

شركة بريق المانع للتجارة العامة والمقاوالت ذ م م
 
 

 رقم الكتاب :18
 تاريخ الكتاب :2017/04/03

شركة سنايا الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ م 
م
 
 

 رقم الكتاب :16
 تاريخ الكتاب :2017/10/16

شركة الخرافي للحاسبات اآللية ذ م م
 
 

طلب الشركة االستعجال في توقيع عقد المناقصة رقم 2017/2016/13 اعمال انشاء و انجاز و 
صيانة مبنى مركز الكويت الدولي للمخطوطات و المطبوعات النادرة - غرناطة - ق3 .

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

 

( إعيد بحث ) طلب الشركة االستعجال في توقيع عقد المناقصة رقم أ ف /2016/2015/24 
اعمال هدم واعادة انشاء وانجاز وصيانة مسجد / ابو سفيان بن الحارث بمنطقة السالمية - قطعة

. ( 108 )

- اطلع الجهاز على كتاب الوزارة رقم 18474 بتاريخ 2017/10/15 المتضمن مخاطبة الوزارة
لوزارة المالية بالموافقة على تعديل التكاليف الكلية للمناقصة  .

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

 

اعتذار الشركة عن توريد البند رقم (7) من المناقصة رقم 2017/2016/10 توريد و تحديث 
تراخيص برامج و تطبيقات لمركز نظم المعلوماتوذلك لتغيير نظام اسعار التراخيص لشركة 

ميكروسوفت

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

 

الموضوع
2

3

4

م

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

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

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

البيـــــــــــــــــــان
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Page23 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :27241140379
 تاريخ الكتاب :2017/10/25

 
 
 

طلب التمديد األول للعقد رقم ود /ت م/161 -85-2014/1  161 صيانة وإصالح وقطع غيار 
ومستهلكات اآلت تصوير لزوم كلية علي الصباح العسكرية المبرم مع/شركة المال العالمية 

للتجارة العامة لإلثاث واألجهزة  لمدة سنة إعتبارا من 2017/11/17 بمبلغ قدره (-/29,499 
د.ك)  تسعة وعشرون الف  واربعمائة وتسعة وتسعون دينار  الغير

*علما بأن تم ربط مبلغ قدره (7,374/750 د.ك) من إجمالي القيمة أعاله على ميزانية 
(2018/2017) وسيتم ربط باقي المبلغ على الميزانية القادمة

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز اخطار الجهة االلتزام وفقا للمادة رقم 19من قانون المناقصات العامة 
رقم 49 لسنة 2016 

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page24 اجتماع رقم :

وزارة الدفاع

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :27241110253
 تاريخ الكتاب :2017/10/24

 
 
 

 رقم الكتاب :27241140377
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

 رقم الكتاب :27241110246
 تاريخ الكتاب :2017/10/24

 
 
 

طلب طرح الممارسة رقم 18163-4-2411 إستئجار مركبات متنوعة لزوم هيئة اإلمداد 
والتموين بين الشركات المتخصصة لمدة ثالث سنوات عن طريق االعالن بالجريدة الرسمية.

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

طلب طرح الممارسة رقم 24143146183 ( 2021/2018 ) توريد تجهيزات وتقديم خدمات 
تعليمية لمدة 36 شهر لزوم/مدرسة اللغات بين الشركات المتخصصة 

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

طلب طرح الممارسة رقم 241165170 استئجار منصة اميرية و قاعات للجمهور شاملة 
التجهيزات لحفل تخرج الطلبة الضباط (45) ودفعة الطلبة الجامعيين (21) لمدة شهر حيث أن 

الحفل برعاية صاحب السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه وولي عهده األمين .

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيدة/ نضال الماجدي     ممثل الوزارة للتجهيز المحلى

الموضوع
2

3

4

م

قرر مجلس ادارة الجهاز عدم الموافقة لعدم توافر اإلعتماد المالي

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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Page25 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :29315
 تاريخ الكتاب :2017/10/19

 
 
 

 رقم الكتاب :28158
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

طلب إلغاء المناقصة رقم و ك م / 2014/2013/33 تزويد وتركيب معدات الياف ضوئية 
بمحطات التحويل الرئيسية القائمة المرساه على:-

  SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT GEMANY البند رقم (1) على / شركة
موكلوا / شركة سيمنس لاللكترونات والخدمات الكهربائية

البند رقم (2) على / شركة ALSTOM GRID SAS FRANCE موكلوا / شركة أوالد 
عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد

وذلك بناءا على مالحظات ديوان المحاسبة ولألسباب الموضحة بكتاب الوزارة

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

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

المهندسة/ غدير القويضي     مدير مكتب الوكيل

طلب اعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على ترسية المناقصة رقم و ك م/108/ 2013 
/2014 اصالح وصيانة وانشاء فوهات الحريق بجميع مناطق دولة الكويت على/ شركة كي سي 

سي للهندسة والمقاوالت (اقل االسعار) بزيادة نسبة (+44,44%) وذلك بعد توافر االعتماد 
المالي

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

 

الموضوع
1

2

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لمدة اسبوعين لحين تجديد الكفالة 
البنكية

البيـــــــــــــــــــان
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Page26 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

توصيــــــات الجهــــات

 رقم الكتاب :29153
 تاريخ الكتاب :2017/10/18

 
 
 

 رقم الكتاب :28938
 تاريخ الكتاب :2017/10/17

 
 
 

 رقم الكتاب :29749
 تاريخ الكتاب :2017/10/24

 
 
 

طلب ترسية المناقصة رقم و ك م/2017/2016/64 اعمال النظافة بمحطة الزور الجنوبية لتوليد
القوى الكهربائية وتقطير المياة على / شركة ادنك العالمية لمقاوالت تنظيف المباني والطرق 
(أقل األسعار) بمبلغ اجمالي وقدره (853,049/834 د.ك) فقط ثمانمائة وثالثة وخمسون ألف 

وتسعة وأربعون دينار كويتي وثمانمائة وأربعة وثالثون فلس ال غير المطابق للشروط 
والمواصفات وذلك بعد احتساب الخطأ الحسابي بنسبة (%0,000136)

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

 

طلب الغاء المناقصة رقم و ك م / 2014/2233 توريد اعمدة انارة الشوارع المرساه على / 
شركة /  المير للخدمات الفنية  لعدم توافر االعتماد المالي

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

 

طلب الغاء المناقصة رقم و ك م/2016/2015/53 اعمال الزراعة بمحطة الدوحة الشرقية 
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه المرساة على / شركة مجموعة حمد العصفور وشركاه 

وذلك لعدم موافقة ديوان المحاسبة.

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

 

الموضوع
3

4

5

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان
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Page27 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :28503
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

 رقم الكتاب :28541
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

 رقم الكتاب :28496
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

( اعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/ 1,160,000 د.ك ) 
فقط  مليون  ومائة وستون الف  دينار  الغير مايعادل نسبة (11.05%) على قيمة عقد 

المناقصة رقم و ك م/2011/2010/108أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية لتوليد 
القوى الكهربائية وتقطير المياه - بمحطة الصبية المبرم مع / بابكوك بورسينج سيرفيس مع تمديد

العقد حتى 2018/6/30 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة 
ولحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39

 

( اعيد بحث) طلب إصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/1.160.000 د.ك) 
فقط  مليون  ومائة وستون الف دينار  الغير ما يعادل نسبة (11.67%) على قيمة عقد 

المناقصة و ك م/2011/2010/108 اعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بمحطات 
القوى الكهربائية وتقطير المياه -محطة الدوحة الغربية المبرم مع/ شركة الخرافي ناشيونال مع 
تمديد العقد حتى 2018/6/30 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة

ولحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39

 

( اعيد بحث ) طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/ 1,100,000 د.ك )
 فقط  مليون  ومائة الف  دينار  الغير مايعادل (11.93%) على قيمة عقد المناقصة و ك 

م/2011/2010/108 اعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بمحطات القوى الكهربائية 
وتقطير المياه بمحطة الزور الجنوبية المبرم مع / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن

مع تمديد العقد حتى 2018/6/30 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية 
بالمحطة ولحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39

 

الموضوع
6

7

8

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االمر التغييري والتمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االمر التغييري والتمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االمر التغييري والتمديد

البيـــــــــــــــــــان
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Page28 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

اإلجراءات اإلدارية االستثنائية للتعاقدات الحكومية

 رقم الكتاب :28545
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

 رقم الكتاب :28508
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

 رقم الكتاب :29555
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

( اعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/ 930,000 د.ك )  
فقط تسعمائة وثالثون الف  دينار  الغير  مايعادل نسبة (11,67% ) على قيمة عقد المناقصة و 
ك م/2011/2010/108 اعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بمحطات القوى الكهربائية 
وتقطير المياه -محطة الشعيبة المبرم مع / شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن وذلك 

لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة مع تمديد العقد حتى تاريخ 
2018/6/30 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة ولحين االنتهاء 

من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39

 

( اعيد بحث) طلب اصدار االمر التغييري االول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/920.000 د.ك) فقط
تسعمائة وعشرون الف  دينار  الغير ما يعادل نسبة (11.67%) على قيمة عقد المناقصة رقم 

وك م/2011/2010/108 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بمحطات القوى 
الكهربائية وتقطير المياه - الدوحة الشرقية المبرم مع/شركة أيه بي جي للهندسة والمقاوالت مع 
تمديد العقد حتى 2018/6/30 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة

ولحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39

 

( اعيد بحث) طلب اصدار األمر التغييري األول بزيادة مبلغ اجمالي قدره (-/700,000 د.ك )  
فقط  سبعمائة ألف  دينار كويتي ال غير أي ما يعادل (11.67%) على قيمة عقد المناقصة و ك 

م/2011/2010/108 أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير المياه - بمحطة الشويخ المبرم مع / شركة ثالثة باء للتجارة العامة والمقاوالت مع تمديد 

العقد حتى 2018/6/30 وذلك لتغطية أعمال الصيانة السنوية للمعدات الميكانيكية بالمحطة 
ولحين االنتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم و ك م /2017/2016/39

مرفق كتاب الوزارة 30748 بتاريخ 2017/11/1 المتضمن تعديل تاريخ االمر التغييري

 

الموضوع
9

10

11

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االمر التغييري والتمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االمر التغييري والتمديد

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة على االمر التغييري والتمديد

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page29 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :25482
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 رقم الكتاب :25456
 تاريخ الكتاب :2017/09/14

 
 
 

 رقم الكتاب :27742
 تاريخ الكتاب :2017/10/08

 
 
 

(إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2017/2016/71 اعمال صيانة محطات التحويل 
الثانوية 433/11 ك ف لمحافظة االحمدي

* التقبل عروض بديلة 
* مناقصة محدودة
* التقبل التجزئة

* االوامر التغييرية (%25)

 

(إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم و ك م /2017/2016/70 أعمال صيانة محطات التحويل 
الثانوية 433/11 ك.ف لمحافظة مبارك الكبير

* التقبل عروض بديلة 
* مناقصة محدودة
* التقبل التجزئة

* االوامر التغييرية (%25)

 

(اعيد بحث) طلب تمديد فتره دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م / 2017/2016/47 تزويد 
وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة 
الدوحة الغربية لمدة 30 يوم إعتبارا من تاريخ 2017/10/12 حتى 2017/11/11وذلك لألسباب

المذكورة بكتاب الوزارة.

 

الموضوع
12

13

14

م

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين موافاتنا بنتيجة التاهيل

قرر مجلس ادارة الجهاز تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم لحين موافاتنا بنتيجة التاهيل

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page30 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح التأهيل - طرح المناقصات

 رقم الكتاب :28154
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :28152
 تاريخ الكتاب :2017/10/10

 
 
 

 رقم الكتاب :28554
 تاريخ الكتاب :2017/10/15

 
 
 

 (إعيد بحث) طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/ 2017/2016/46 تزويد 
وتنفيذ و التشغيل المبدئي والصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة إستقبال الوقود لمحطة 

الشويخ لمدة (30) يوم اعتبارا من 2017/10/12 حتى 2017/11/11

 

( اعيد بحث) طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم و ك م/2017/2016/43 تزويد و 
تنفيذ و التشغيل المبدئي و الصيانة ألعمال تطوير البنية التحتية ألنظمة استقبال الوقود لمحطة 

الصبية لمدة (30) يوم اعتبارا من 2017/10/12 حتى 2017/11/11

 

( اعيد بحث) إفادة الوزارة بعدم قبول كل من 
1- شركة وزانا للتجارة العامة والمقاوالت

2- شركة مجموعة المسيلة المستقلة للتجارة العامة والمقاوالت
 لالشتراك في تأهيل اعمال توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود لمحطات توليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه (2) وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب

 

الموضوع
15

16

17

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page31 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :22608
 تاريخ الكتاب :2017/08/10

 
 
 

 رقم الكتاب :28270
 تاريخ الكتاب :2017/10/11

 
 
 

( اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة رقم و ك م م/1014/2016/13 قطع غيار للمضخات المغذية
للغالية البخارية إلدارة محطة الشعيبة على/شركة فؤاد الغانم وأوالدة للتجارة العامة والمقاوالت 

(أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/42,583 د.ك)  اثنى واربعون الف  وخمسمائة وثالثة 
وثمانون دينار  الغير المطابق للشروط والمواصفات 

وإلغاء البنود أرقام (1,6,7) وذلك لألسباب المحددة بالكتاب

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

 

( اعيد بحث) طلب ترسية بنود الممارسة رقم و ك م /3502/2016/13 قطع غيار لمحطات 
الشعيبة (البخارية)مضخة مياه المتكاثف للمقطرات( 6A&5A) 5P على/شركة علي محمد ثنيان
الغانم وأوالده للتجارة العامة (أقل األسعار) بمبلغ إجمالي قدره (-/36,562 د.ك)  ستة وثالثون 

الف  وخمسمائة واثنى وستون دينار  الغير
وإلغاء البنود رقم (10,8,6,5) وذلك لألسباب المذكورة بالكتاب 

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

 

الموضوع
18

19

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page32 اجتماع رقم :

وزارة الكهرباء و الماء

طرح وترسية الممارسات - التعاقدات المباشرة

 رقم الكتاب :29544
 تاريخ الكتاب :2017/10/23

 
 
 

 رقم الكتاب :27380
 تاريخ الكتاب :2017/10/04

 
 
 

SPAREPARTS طلب ترسية الممارسة رقم و ك م /206/2016/13 ش قطع غيار كاشف غاز
FOR BOILER GAS DETECTOR إلدارة محطة الدوحة الغربية على / شركة المير 
للخدمات الفنية ( ثاني اقل االسعار) بمبلغ اجمالي قدره (-/21,090د.ك) فقط احدى وعشرون 

الف  وتسعون دينار  الغير المطابق للمواصفات

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

 

( اعيد بحث) طلب الغاء ترسية الممارسة رقم و ك م /380/2016/13 ش قطع غيار ألواح 
معدنية لممرات الهواء الخاصة بالحارقات المرساة على / مؤسسة الهاجري الخليجية للتجارة 

والمقاوالت وذلك بسبب اعتذار الشركة عن قبول أمر الشراء

 

الموضوع
20

21

م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة مع تعزيز االعتماد المالي 

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page33 اجتماع رقم :

تسجيل شركات اول مرة

تسجيل شركات أول مرة

 رقم الكتاب :2017/1481$
 تاريخ الكتاب :2017/10/31

 
 
 

    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 .

 

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز الموافقة 

البيـــــــــــــــــــان



2017/80

  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       

Page34 اجتماع رقم :

 عقود الخدمات اإلستشارية

مؤسسة الموانئ الكويتية

 رقم الكتاب :4672
 تاريخ الكتاب :2017/08/02

 
 
 

طلب التالي:
أوال: تفعيل واستكمال المراحل المتبقية من عقد الدراسة االستشارية لمشروع إعادة تأهيل النقع 
 Royal /الحالية وإنشاء نقع جديدة على الساحل الكويتي المبرم مع مكتب االستشاري العالمي
Haskoning DHV بمبلغ إجمالي قدره (-/175،480 د.ك) لمدة (10) شهور اعتبارا من 

2017/7/17 وفق البرنامج الزمني الجديد
ثانيا: اصدار أمر تغييري بزيادة مبلغ إجمالي قدره (-/65،500 د.ك) على قيمة عقد الدراسة 

االستشارية وذلك لدراسة وتصميم مواقع جديدة للنقع

كما اطلع الجهاز على :
- كتاب المؤسسة رقم 6376 المؤرخ في 2017/10/26 المتضمن اإلفادة بأن الصرف لألعمال 

سيكون من خارج أبواب الميزانية
- كتاب المؤسسة رقم 6535 المؤرخ في 2017/11/1 المتضمن تعديل جدول الدفعات والقيمة 

اإلجمالية لمجموع مبلغ التفعيل واألمر التغييري

 بعد اإلستماع إلي ممثل الجهة :

السيد/ عيسى المال     مدير إدارة التخطيط والمشاريع

الموضوع
1
م

قرر مجلس ادارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  الدكتورة/ جنان محسن بوشهري
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  السيد/ محمد ناصر الخرافي

عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة  اللواء/ فهد عيد بن فهد
عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة  الدكتور/ مبارك فهاد العازمي

عضو / ممثل وزارة المالية                   السيد/ سالم ذياب

قبل الختام رحب رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور اإلجتماع القادم يوم  
االثنين  الموافق 06-11-2017 الساعة التاسعة صباحا. 

البيـــــــــــــــــــان


